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2. Resumo 

O farmacêutico como agente de saúde, tem as competências necessárias para 

executar todas as atividades no âmbito profissional farmacêutico, de modo a promover 

a saúde, prevenir a doença e salvaguardar a saúde pública. Sendo assim, este 

profissional tem um papel crucial no aconselhamento farmacêutico, de forma a garantir 

um uso seguro e racional do medicamento. Para que este desenvolva as suas funções 

com a máxima eficiência, deve estar atualizado a nível científico, ético e legal.  

Este estágio curricular permite-nos contactar com a realidade profissional, pondo 

em prática todos os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante os 5 anos de 

formação académica.   

Deste modo, temos a oportunidade de adquirir novos conhecimentos junto de 

profissionais que contactam diariamente com esta realidade e, melhorar enquanto 

futuros profissionais de saúde. É a altura perfeita para aperfeiçoar a nossa postura, as 

nossas aptidões sociais e científicas pela proximidade no dia-a-dia com colegas de 

trabalho e com utentes; perceber a necessidade de nos mantermos atualizados e acima 

de tudo centrar todos os nossos esforços no utente e garantir que este faz o melhor uso 

do medicamento.  

Numa primeira parte deste relatório é descrita a realidade da Farmácia do Bessa, 

onde são também abordadas todas as atividades desenvolvidas durante o meu estágio 

de farmácia comunitária.  

Na segunda parte do relatório são abordados dois temas, a Infertilidade e a Acne 

vulgaris. O primeiro tema foi escolhido graças à quantidade de casais que procuram os 

serviços desta farmácia para a aquisição deste tipo de medicamentos e o segundo, 

porque ao longo do estágio foi-me solicitado aconselhamento farmacêutico, por 

inúmeros adolescentes com inícios desta doença e, também por ter sido um dos temas 

apresentados aos alunos dos 5º e 6ºanos da Escola Secundária de Fontes Pereira de 

Melo.   
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Parte 1- Atividades/ procedimentos inerentes à Farmácia do Bessa 

 

1. Farmácia do Bessa 

 

1.1. Contextualização geográfica 

 

Podemos encontrar a Farmácia do Bessa na zona de Ramalde, na Rua O Primeiro 

de Janeiro, número 424,  mais concretamente, numa rua perpendicular à Avenida do 

Bessa, onde nos imediatos se localizam várias clínicas (entre elas o Centro de Genética 

da Reprodução Professor Alberto Barros e a Clínica do Bessa que integra várias 

especialidades clínicas), a Escola Secundária do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico Clara 

Resende e a Escola Secundária de Fontes Pereira de Melo, o Boavista Futebol Clube e 

o Estádio do Bessa, a estação de metro “Francos”, paragens de autocarro, hotéis, 

ginásios, inúmeros prédios de habitação e várias zonas destinadas à restauração.  

A Farmácia do Bessa encontra-se bem identificada, com um símbolo de “cruz verde” 

e com um letreiro exterior. De forma a garantir a acessibilidade a todos os clientes, não 

existem degraus nem desníveis, facilitando assim a entrada a idosos e a deficientes 

motores (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Contextualização socioeconómica 

 

Dada a localização desta farmácia, os clientes maioritários são habituais: residentes 

dos prédios adjacentes à farmácia; clientes com protocolos especiais e que usufruem 

de um desconto adicional; colaboradores, alunos e familiares das escolas vizinhas; 

familiares e atletas do Boavista; utentes das clínicas médicas; clientes fidelizados a 

muitos dos serviços oferecidos pela farmácia, como as consultas de nutrição e as 

consultas gratuitas das várias marcas cosméticas. Para além desta população, muitos  

Figura 1- Aspeto exterior da Farmácia do Bessa 
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dos utentes são também casais que são acompanhados pelo Centro de Genética da 

Reprodução Professor Alberto Barros e, que elegem a Farmácia do Bessa para a 

dispensa dos seus tratamentos de fertilidade. 

 

1.3. Horário de Funcionamento 

 

A Portaria nº 277/2012 de 12 de setembro(1), estabelece que uma farmácia deve 

trabalhar pelo menos 44 horas semanais. A Farmácia do Bessa está aberta todos os 

dias e durante a semana presta os seus serviços das 08h30 às 22h00 e no fim-de-

semana e feriados das 09h00 às 22h00.  

Durante o meu período de estágio, para além deste horário, a farmácia esteve de 

serviço três vezes. Neste caso, para além do horário normal, a farmacêutica/técnica, 

encontra-se de prevenção física desde das 22h00 (horário de fecho) às 08:30h (horário 

de abertura). 

Nos meses em que estive na farmácia do Bessa, foi-me proposto efetuar o turno da 

tarde das 15h00 às 22h00, visto que neste horário o meu contributo seria maior.  

 

1.4. Recursos Humanos 

 

A Farmácia do Bessa conta com vários elementos onde a maioria são 

farmacêuticos, tal como referenciado no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 

de agosto (2), que especifica que numa farmácia a maioria dos colaboradores devem 

pertencer a esta classe.   

Num total de 6 elementos, existem 5 farmacêuticos, a Dr.ª Ana Luísa Monteiro 

(Diretora Técnica), a Dr.ª Inês Teixeira (Farmacêutica Adjunta), a Dr.ª Alexandra Vieira 

(Farmacêutica Adjunta), a Dr.ª Joana Sousa (Farmacêutica Adjunta), a Dr.ª Cláudia 

Pinto e por fim a Patrícia Gomes, Técnica de Farmácia.  

 

1.5. Organização do espaço interior 

 

Aquando da entrada na Farmácia do Bessa, o nosso primeiro olhar é dirigido aos 

destaques do mês e aos lineares dos produtos dermocosméticos que ocupam uma 

grande parcela (Figura 2). Estes produtos estão organizados consoante a marca e a 

indicação terapêutica de cada um. Esta organização coerente para além de ajudar o 

consumidor, também vai facilitar o aconselhamento farmacêutico.  
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Nesta disposição não se encontram os produtos dermocosméticos infantis para o 

banho, rosto e corpo que possuem um destaque especial. Neste caso, o cliente tem a 

possibilidade de escolher numa zona específica o produto pretendido, dentro das várias 

marcas ao seu dispor (Figura 3).  

Para além destes produtos de Puericultura, os clientes também podem encontrar os 

biberons, as chupetas, as tetinas, os brinquedos e acessórios, os produtos de muda de 

fralda, os leites e as papas indispensáveis às várias etapas de crescimento do bebé. 

Inerente a esta zona também se encontra um espaço dedicado à maternidade (que inclui 

as bombas para a retirada do leite, os sacos de conservação e todos os cuidados  para 

os mamilos), dispositivos ortopédicos (colares cervicais, pulsos e joalheiras elásticas, 

apoios para membros partidos ou imobilizados), produtos dietéticos e uma balança 

acoplada a um medidor de altura que permite calcular o índice de massa corporal.  

 Na zona de atendimento existem 3 balcões onde se podem encontrar os produtos 

inseridos em campanhas promocionais, produtos que se desejem escoar ou produtos 

sazonais. Nos meses em que estagiei, os produtos selecionados para este fim foram na 

sua maioria protetores solares com descontos adicionais e algumas novidades 

dermocosméticas.  

No linear à frente do balcão encontram-se os produtos de venda livre, que estão 

organizados consoante a indicação terapêutica. Estes incluem alguns produtos 

homeopáticos destinados ao tratamento de contusões, irritações da pele, nascimento 

dos primeiros dentes, perturbações ligeiras de sono, entre outros; Medicamentos não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) para as perturbações do trato digestivo 

Figura 2- Lineares dos produtos 
dermocosméticos e destaques do mês.  

Figura 3- Produtos dermocosméticos 
infantis. 
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(enfartamento, acumulação de gases, antiácidos, protetores gástricos); laxantes; 

analgésicos e anti-inflamatórios (orais e tópicos); anti-histamínicos; expetorantes e 

antitússicos; descongestionantes nasais; suplementos alimentares que se destinam às 

várias idades e produtos repelentes de insetos procurados maioritariamente neste altura 

do ano.  

Ao lado deste linear, situam-se os produtos bucodentários (higiene oral, higiene das 

próteses, mau hálito, aftas, pastas dentífricas, escovas de dentes), produtos de higiene 

íntima (soluções e toalhitas) e medicamentos veterinários (desparasitantes internos e 

externos, anti-hipertensores, antibióticos, anti-inflamatórios não esteróides). Inerente a 

esta zona também se pode encontrar os medicamentos de desabituação tabágica, onde 

as vendas maioritárias remetem-se às pastilhas de nicotina.  

No lado contrário ao balcão existe uma área própria para a determinação de 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos, que incluem a pressão arterial, glicémia, 

colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico. Nesta área encontram-se mais dois 

gabinetes, um destinado à administração de medicamentos injetáveis (por um 

farmacêutico com a formação adequada e reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos) 

e um outro gabinete destinado às consultas de nutrição e de cosmética. De acordo com 

a Deliberação n.º 145/CD/2010 (3), é obrigatório que exista neste local todo o material 

necessário ao suporte básico de vida, onde o oxigénio com debitómetro e a adrenalina 

são cruciais.   

Para além das divisões referidas até ao momento, na Farmácia do Bessa também 

podemos contar com um gabinete destinado à Diretora Técnica onde também é 

armazenado o receituário, uma área destinada à receção/conferência de encomendas 

vindas dos distribuidores, dois frigoríficos para o armazenamento de medicamentos que 

necessitam de uma conservação compreendida entre os 2-8ºC, um espaço para o 

armazenamento de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e de MNSRM, 

organizado por ordem alfabética de marca comercial e segundo a forma farmacêutica.  

Neste armazém também estão armazenadas as soluções/suspensões orais, as 

soluções cutâneas, os produtos capilares, os produtos naturais dietéticos (fitoterapia, 

ossos e articulações, nutrição especial), os dispositivos médicos (acessórios 

colostomia), o material de penso e de primeiros-socorros e por fim todos os excessos 

de stocks das áreas de exposição.   

Por fim, existem duas casas de banho e uma copa destinada às refeições rápidas e 

com cacifos para o acondicionamento dos artigos pessoais de cada funcionária.  
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2. Gestão da Farmácia do Bessa 

 

2.1. Sistema Informático 

 

O sistema informático presente na Farmácia do Bessa é o Sifarma 2000 

desenvolvido pela Associação Nacional de Farmácias (ANF). Através deste software 

são realizados todos os procedimentos diários nesta farmácia.  

Este programa permite gerir de uma forma fácil e prática todos os produtos 

farmacêuticos existentes (por exemplo os níveis de stock, os consumos médios 

mensais, os produtos sem consumo, as informações quanto às datas de compra e as 

respetivas quantidades); visualizar estatísticas (de vendas, compras, faturação a 

entidades, vendas de cada funcionário); margens de comercialização (como o preço de 

custo, a margem, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e o preço de venda ao 

público (PVP); consultar as vendas efetuadas a cada cliente; regularizar movimentos; 

consultar documentos e listagens; realizar listas de inventário e de mapas para o 

controlo de prazos de validade; efetuar eventuais quebras; emitir todos os documentos 

inerentes à faturação;  realizar encomendas diárias e instantâneas aos fornecedores; 

rececionar encomendas diárias; realizar reservas de produtos e visualizar toda a 

informação científica do medicamento, a posologia, a composição qualitativa e 

quantitativa, as contraindicações e as possíveis interações medicamentosas. 

Durante o meu estágio tive a possibilidade de pôr em prática todas as 

funcionalidades deste programa, descritas no parágrafo anterior.  

 

2.2. Gestão de Stocks 

 

A evolução no ramo farmacêutico demanda que os farmacêuticos sejam também 

gestores e que adotem estratégias que aumentem a rentabilidade de uma farmácia.  

Deste modo, e de forma a garantir a fidelidade dos utentes, é imprescindível uma correta 

gestão dos stocks para que no momento de compra estes estejam disponíveis. Assim, 

existem vários pontos a ter em conta para evitar ruturas de stock e, que incluem os perfis 

dos clientes, a sazonalidade de cada medicamento/produto farmacêutico, a sua 

rotatividade e o seu volume de vendas.   

Através do Sifarma 2000, para cada produto existe um stock mínimo e máximo 

associado, que é alterado consoante os fatores descritos no parágrafo anterior. Desta 

forma, quando o stock mínimo é alcançado, o sistema informático vai gerar uma 

sugestão de encomenda, e que é adicionado a posteriori à encomenda diária. É também 
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crucial uma atenção acrescida para as falhas existentes em cada distribuidor, para que 

sejam colmatadas com novos pedidos a outros fornecedores.   

Durante o meu estágio e para muitos produtos que deram entrada pela primeira vez 

procedi à atualização dos stocks mínimos e máximos, completando com o fornecedor 

preferencial e o código alternativo do produto.   

 

2.3. Encomendas 

 

De um modo geral, as encomendas chegam à Farmácia do Bessa através de 

armazenistas de distribuição grosseira que, para exercerem as suas funções devem 

estar registados na Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED). Dependendo do medicamento/produto em questão, os fornecedores são 

diferentes. Para os MSRM a Farmácia do Bessa elege a Alliance Healthcare como o 

fornecedor preferencial, já para os MNSRM, produtos dermocosméticos e outros 

produtos farmacêuticos em falta, a Cooprofar é normalmente a selecionada. Estes dois 

fornecedores em conjunto com a OCP são os responsáveis pelas entregas diárias, 

através dos pedidos feitos pelo chefe de equipa até às 13H00 ou no final de cada dia, 

por via informática e em casos urgentes por telefone.  

As encomendas que são realizadas através de compras diretas aos laboratórios são 

efetuadas de forma antecipada, uma vez que, a sua entrega não é imediata mas 

vantajosa do ponto de vista económico, pelos descontos e/ou bonificações existentes. 

Existem também as encomendas instantâneas, referentes a pedidos urgentes e que 

se destinam a doentes específicos realizadas por via informática ou por telefone.  

Durante o meu estágio, visualizei a elaboração de encomendas diárias e a 

transferência de produtos farmacêuticos/medicamentos esgotados para outros 

fornecedores. Também tive a oportunidade de realizar pedidos urgentes, tanto pelo 

Sifarma 2000, como pelo telefone.  

 

2.3.1. Receção e conferência 

 

Todas as encomendas recebidas na Farmácia do Bessa apresentam-se 

identificadas, lacradas e acompanhadas pelas faturas aquando da sua chegada. No 

caso dos medicamentos que necessitam de conservação compreendida entre os 2-8ºC, 

estes vêm em caixas próprias com uma identificação de “Frigorífico” e, são os primeiros 

a serem rececionados.  



7 

Após a abertura das caixas são vários os procedimentos a serem realizados na sua 

conferência. No software é selecionado o fornecedor e é introduzido o número de 

identificação da fatura e o valor total da mesma. Quando as encomendas não estão no 

sistema é necessário gerar uma encomenda manual e confirmar na Nota de Encomenda 

as quantidades pedidas versus quantidades recebidas.   

Todos os produtos farmacêuticos/medicamentos são introduzidos através de leitura 

ótica do seu código alternativo e, são verificadas as quantidades recebidas, o Prazo de 

Validade (PV), o PVP, o Preço Impresso na Cartonagem (PIC), o Preço de Venda à 

Farmácia (PVF) e a integridade da embalagem.  Para os medicamentos que apresentam 

um PVP diferente, é fulcral que se proceda à sua correção. Todos estes passos são 

fundamentais visto que os equívocos conduzem a diferenças nas listagens de stocks e 

dos prazos de validade existentes na farmácia. Para os produtos de venda livre 

(MNSRM, suplementos alimentares ou produtos de dermocosmética) o PVP é obtido 

através da soma do PVF com a margem de comercialização e a sua multiplicação pelo 

Iva. As margens são descritas no Decreto-Lei n.º 112/2011, de 29 de novembro (4) e, 

são indiscutivelmente maiores quanto menor o PVF, logo é fundamental que se 

escolham os fornecedores com os menores preços de custo.  

Quando são verificadas não conformidades em relação ao faturado, procede-se ao 

preenchimento de um documento interno de “Inconformidades” com o fornecedor em 

questão, o número de identificação da fatura, o produto/medicamento e a incongruência 

verificada. De seguida, contacta-se por via telefónica o fornecedor e procede-se à 

identificação do número de registo no respetivo documento. Estes são armazenados 

num local próprio, para serem posteriormente anexados à nota de crédito.  

Desde do meu primeiro dia de estágio que procedi à receção e à conferência de 

encomendas diárias, criei encomendas manuais e também procedi ao registo e contacto 

via telefónica com a Alliance Healthcare e com a Cooprofar, por algumas 

inconformidades verificadas durante este procedimento.      

 

2.3.1.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

Quando a encomenda contém medicamentos estupefacientes/psicotrópicos, estes 

vêm separados num saco próprio e com uma identificação a vermelho “contém 

Estupefacientes/Psicotrópicos”. Neste caso, para além da fatura, são acompanhados 

por um documento especial numerado e datado (Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro) 

(5), visto serem abrangidos por uma legislação específica. Este é assinado pela Diretora 

Técnica, ficando o original na farmácia, enquanto o duplicado é reencaminhado para o 

fornecedor.  
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2.3.2. Armazenamento 

 

Todos os medicamentos e produtos farmacêuticos armazenados devem respeitar 

as exigências específicas respeitantes à iluminação, temperatura, humidade e 

ventilação; na Farmácia do Bessa estas condições são verificadas e registadas 

diariamente, num documento próprio pelo chefe de equipa de cada turno.  

Após a receção/conferência de uma encomenda, o próximo passo é então o seu 

armazenamento no espaço respetivo, consoante a sua dosagem, forma farmacêutica, 

PV e medicamento/produto farmacêutico em questão.  

No início do estágio deparei-me com algumas dificuldades neste campo, pelo facto 

de muitas das caixas com diferentes unidades e dosagens serem idênticas e por isso, 

necessitarem de uma atenção acrescida no seu armazenamento.  

 

2.3.3. Reservas de Medicamentos e/ou Produtos Farmacêuticos 

 

Na Farmácia do Bessa, é habitual realizarem-se reservas de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos. Para além do preenchimento de um documento próprio com o 

nome do cliente, contacto telefónico, medicamento/produto pretendido e a respetiva 

quantidade, esta reserva também é realizada no sistema informático. Assim, aquando 

da receção do produto na farmácia este aparece identificado com um “R”, evitando 

lapsos na sua reserva e/ou dispensa.  

Durante o meu estágio realizei reservas no atendimento e através de contactos 

telefónicos, usualmente por parte de clientes habituais. Constatei também situações em 

que o produto recebido não era o pretendido, daí ser essencial que as reservas se 

encontrem no sistema informático, com o código do produto, evitando assim equívocos 

desnecessários.   

 

2.4. Controlo de Prazos de Validade e Gestão de existências 

 

Na Farmácia do Bessa mensalmente são impressas listagens com os produtos a 

terminar o PV nos seis meses seguintes. Aquando da verificação de todas as 

embalagens da listagem, muitas vezes verifica-se que esse PV já não existe em stock, 

procedendo-se então à atualização do PV mais curto no sistema informático. Estes 

tentam-se escoar, mas na sua impossibilidade são encaminhados para o fornecedor 

com uma nota de devolução. Nesta situação existem três situação possíveis: o 

fornecedor elabora uma nota de crédito, procede à sua troca por outro produto ou a 
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devolução não é concedida. Neste último caso, faz-se uma regularização da situação 

como “Produto não aceite” e de seguida faz-se a quebra em stock desse mesmo 

produto. 

Quanto à gestão de existências, periodicamente são emitidas listagens com os 

produtos que se pretendem contabilizar. Verifica-se se as quantidades reais são 

compatíveis com os stocks informáticos. Caso não sejam, as listagens são entregues à 

Dr.ª Alexandra (responsável pelos stocks na farmácia) que terá de rastrear todas as 

entradas/saídas do produto na farmácia, para tentar identificar o erro.  

No dia-a-dia, por vezes encontram-se erros de stock. Quando se verifiquem, devem 

ser registadas num documento próprio para a sua posterior análise.  

Durante o meu estágio, para além de ter verificado PV de algumas listagens e 

atualizado a posteriori os mesmos no sistema informático, também verifiquei existências 

para vários produtos.  

 

2.5. Gestão de Devoluções  

 

As devoluções podem ser realizadas por várias razões, entre elas, embalagens 

danificadas, pedidos por engano, produtos não pedidos mas faturados, prazos de 

validade a expirar, retiradas do mercado mediante circulares informativas do 

INFARMED. Nestas situações, elabora-se uma nota de devolução no sistema 

informático, onde o documento original e o duplicado acompanham o produto e o 

triplicado permanece na farmácia, após a assinatura do colaborador que o recolheu. 

Nestes documentos consta a identificação da farmácia e do fornecedor em questão, a 

motivo da devolução, o número da fatura, o produto, a respetiva quantidade e o PVF.  

Os triplicados destinam-se à capa das “Devoluções” e aquando do envio da nota de 

crédito, esta é anexada a este documento.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de elaborar notas de devolução de 

produtos faturados mas não enviados, pedidos por engano, embalagens danificadas, 

retiradas do produto do mercado, bem como de as regularizar informaticamente.   

 

3. Cedência de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

 

A cedência de medicamentos trata-se de um ato de imensa responsabilidade e, que 

deve ser realizado com a maior seriedade e atenção possível. A Ordem dos 

Farmacêuticos define-a como um “ato profissional em que o farmacêutico, após 

avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos 

doentes mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação 
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farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável para o uso correto dos 

medicamentos.” (6) 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, o medicamento é classificado em 

MNSRM ou MSRM.  

 

3.1. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica e Produtos 

Farmacêuticos 

 

De um modo geral, quando um utente solicita por iniciativa própria um MNSRM, 

pretende um alívio rápido dos seus sintomas e visto que se trata de um processo de 

automedicação, o farmacêutico tem um papel crucial no seu aconselhamento. Este deve 

questionar o utente sobre as suas queixas, duração dos sintomas e medicação anterior 

e/ou atual. Em caso de dúvida por parte do farmacêutico quanto à gravidade da 

situação, ou quanto à duração da sintomatologia, o doente deve ser aconselhado a 

consultar o médico.  

Para a garantia de um aconselhamento seguro, o farmacêutico deve inquirir o 

doente sobre a existência de patologias, alergias e medicamentos concomitantes. Este 

deve ser esclarecido acerca da posologia, possíveis efeitos secundários e 

contraindicações do medicamento em questão.  

Na Farmácia do Bessa, os descongestionantes nasais, antiácidos, analgésicos, 

antipiréticos, anti-inflamatórios, expetorantes são os mais procurados para este fim, 

tendo-me deparado com o facto de alguns doentes fazerem sobredosagens do mesmo 

principio ativo, pela utilização de marcas comerciais diferentes (por exemplo Cêgripe®- 

Johnson & Johnson e Ben-u-ron®- Bene Farmacêutica). É fundamental que nestes 

casos se alerte o doente e que este perceba que a automedicação nunca deve ser 

realizada sem o devido aconselhamento.  

Para além dos MNSRM, existe uma grande procura de produtos farmacêuticos que 

exigem um conhecimento vasto e atualizado por parte do farmacêutico.  Entre eles, os 

mais destacados são os produtos de dermofarmácia e cosmética e de higiene corporal, 

medicamentos de uso veterinário, de puericultura e destinados à maternidade, 

suplementos alimentares (em que os mais comuns destinam-se ao emagrecimento, 

memória e concentração, fadiga muscular, problemas ósseos), alimentação especial 

(dietas liquidas proteicas ou hipercalóricas), soluções de rehidratação oral, dispositivos 

médicos (pulso e pés elásticos, meias de compressão, seringas, frascos coletores de 

urina). 

Ao longo do meu estágio tive a possibilidade de aconselhar e ceder todos estes 

produtos. Ao nível de dermocosmética, a maioria respeitante a protetores solares, 
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cremes de hidratação diária, cremes para as primeiras rugas, águas de limpeza e leites 

de hidratação corporal. Já nos medicamentos de uso veterinário, a maior procura foi 

atribuída aos desparasitantes de uso interno e externo. Uma das maiores dificuldades 

que encontrei, incluiu a dispensa de produtos de maternidade que pelas suas 

especificidades, exigiram um maior conhecimento dos produtos inseridos em cada 

gama.  

Durante o período em que estive na Farmácia do Bessa, frequentei inúmeras 

formações de dermocosmética, tendo tido também o privilégio de assistir a uma 

referente aos medicamentos de uso veterinário.   

 

3.2. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

 

Existem medicamentos que só podem ser dispensados mediante receita médica, 

daí a sua denominação. Segundo a Portaria n.º 224-A/2013, de 9 de julho (7), a 

prescrição médica deve realizar-se por via eletrónica (Figura 4). Todavia, no 

aparecimento de receitas manuais, estas devem ser justificadas pelo prescritor: a) 

Falência informática; b) Inadaptação do prescritor; c) Prescrição no domicílio; e d) Até 

40 receitas por mês (Figura 5). Existe um outro tipo de receita mais recente, denominada 

de receita eletrónica desmaterializada, que pode dispensar a apresentação em papel. 

Através de uma mensagem enviada para o telemóvel do utente, o farmacêutico 

consegue aceder à sua prescrição, pela introdução dos códigos atribuídos.  

Na receção de uma receita, o primeiro passo será confirmar a sua validade e 

autenticidade e para isso são vários os aspetos que devem ser tidos em conta. Esta 

deve apresentar um código de barras único com número identificativo da receita, o 

nome, número do utente e o número de beneficiário, seguida da entidade responsável 

pela comparticipação. No campo imediato, o número do médico prescritor (através de 

um código de barras ou de uma vinheta, no caso de receita manual), o nome da 

especialidade médica, o contacto telefónico do prescritor e por fim o local onde esta foi 

realizada. 

Após a verificação de todos estes campos, o passo seguinte será a avaliação 

farmacoterapêutica da prescrição, que inclui a identificação do medicamento, a 

dosagem, a forma farmacêutica, o tamanho da embalagem, a identificação de algum 

despacho ou portaria, a data de validade e a assinatura do médico prescritor. No guia 

de tratamento, destinado ao doente, está indicada a posologia que deve ser realizada.  
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Em cada receita apenas se podem prescrever quatro medicamentos distintos, no 

máximo duas embalagens por medicamento e que a soma não ultrapasse as quatro 

embalagens. As novas receitas desmaterializadas, são uma exceção, podendo 

apresentar mais unidades do que as referidas.  

 Nesta análise, caso existam dúvidas na prescrição, o médico prescritor deve ser 

contatado. Para as questões referentes ao medicamento, existem inúmeras fontes de 

informação, tais como o Prontuário Terapêutico (PT), o Resumo das Características dos 

Medicamentos (RCM), farmacopeias ou o Centros de Informação de Medicamentos 

(CIM). Graças ao software utilizado na Farmácia do Bessa, este fornece toda a 

informação necessária para um correto aconselhamento e dispensa do medicamento, 

assim como interações medicamentosas.  

Na cedência de um MSRM, devem ser cedidas todas as informações clínicas 

necessárias, não só através do discurso oral, mas também de forma escrita.  As contra-

indicações, interacções e possíveis efeitos secundários do medicamento deverão ser 

explicados no momento da cedência, com um discurso adequado ao utente para que 

seja assegurada a compreensão pelo mesmo.  

No processamento informático, é impresso no verso da receita, o documento de 

faturação com a identificação dos medicamentos comparticipados, a quantidade, o PVP, 

o valor comparticipado e pago pelo utente. Este no final, assina no verso em como tomou 

conhecimento de todos os medicamentos cedidos (com exceção da receita 

desmaterializada, na qual não há documento final para assinar).  

No caso de vendas suspensas ou a crédito, não é emitida uma fatura, mas sim um 

documento comprovativo, que é apresentado mais tarde para a sua regularização. Estas 

Figura 4- Receita eletrónica Figura 5- Receita manual 
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são só realizadas a utentes habituais, que no momento não dispõe de receita e que 

façam medicação recorrente, já conhecida pela Farmácia do Bessa.  

No meu estágio, acompanharam-me em todos os momentos de dispensa, 

alertando-me para a necessidade de ter em atenção todos os passos descritos 

anteriormente. Visto que existem inúmeros organismos de comparticipação, todos eles 

com regras específicas, para além da atenção redobrada, necessitei muitas vezes de 

ajuda por parte de colegas.    

 

3.2.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

A cedência deste tipo de medicamentos, tem uma legislação específica, associada 

ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro (5). Na sua dispensa, são vários os campos a 

serem preenchidos, que incluem a identificação do médico prescritor (nome e número 

da cédula profissional), do utente (nome e morada) e do adquirente (nome, número do 

Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, morada atual e idade). Posteriormente, são 

impressos 2 recibos comprovativos da venda, onde um deles é associado à cópia da 

receita (arquivado na farmácia por um período de 3 anos) e o outro é enviado 

mensalmente para o INFARMED, por correio eletrónico, juntamente com as receitas 

manuais, caso existam.  

No meu estágio tive a oportunidade de dispensar por duas vezes este tipo de 

medicamentos, tendo obedecido a todas as especificações descritas no parágrafo 

anterior.  

 

3.2.2. Comparticipação de Medicamentos e Sistemas de Preços 

de Referência 

 

Existem diversos planos de comparticipação de medicamentos, sendo o do Sistema 

Nacional de Saúde (SNS) o mais comum.  Este regime geral, varia consoante o escalão 

do medicamento em questão, podendo variar entre 90%, 69%, 37% e 15%, de acordo 

com a classificação terapêutica do mesmo.  

Para além do SNS, existem outros regimes especiais que variam em função do 

beneficiário (p.e pensionistas) ou em função da patologia (Alzheimer, Lúpus, 

infertilidade, etc.), sendo imprescindível neste caso, a identificação da respetiva portaria 

e/ou despacho na receita. 

Existem muitas outras entidades, que incluem companhias de seguro ou 

subsistemas. Neste caso, para a sua dispensa, o utente deve apresentar o respetivo 
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cartão de beneficiário para usufruir da co-comparticipação. No protocolo da Diabetes, 

as comparticipações estão fixas em 85% nas tiras de determinação da glucose e 100% 

nas agulhas, seringas e lancetas.  

 

3.2.3. Conferência de Receituário e Faturação  

 

Na Farmácia do Bessa, faz-se diariamente a conferência de receituário, que 

possibilita a verificação das receitas dispensadas, para que posteriormente a farmácia 

receba o valor relativo à percentagem de comparticipação, outrora realizado.  

Em função do regime de comparticipação, este é agrupado por lotes, contendo cada 

um deles, um total de 30 receitas.  Sempre que cada lote fica completo, emite-se um 

“Verbete de Identificação do Lote” e, no fim do mês aquando do fecho da faturação, uma 

“Relação de Resumos de Lote” e a fatura final para cada sistema de comparticipação.  

No início de cada mês, estes documentos são enviados para a Administração Regional 

de Saúde (receitas do SNS) e para a ANF (restantes organismos), para que estes 

possam proceder ao pagamento. 

A conferência de receitas é de enorme importância, visto que se pretende minimizar 

ao máximo a devolução de receitas, que acarretam custos para a farmácia.  

Durante o meu estágio, participei na organização dos lotes e no último dia de cada 

mês, visualizei a emissão de todos os documentos necessários, para a conclusão deste 

processo.  

 

4. Preparação de Medicamentos Manipulados 

 

Na Farmácia do Bessa, os Medicamentos Manipulados (MM) não são preparados, 

pelo facto de uma das farmácias do grupo, possuir todas as condições necessárias para 

a sua manipulação. Os pedidos são feitos à Farmácia Barreiros por email, sendo 

enviados geralmente no dia seguinte.  

Durante uma semana tive o privilégio de visitar os serviços desta farmácia e 

preparar muitos dos MM, não só destinados à Farmácia do Bessa, como também a 

muitas outras farmácias do país.   

A Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho (8), descreve as boas práticas na preparação 

de MM nas farmácias de oficina. As matérias primas (MP) e os materiais de embalagem 

devem ser adquiridos a armazenistas habituais ou distribuidores especializados, desde 

que estes sejam autorizados pelo INFARMED. Para além da fatura, devem ser 

acompanhados do Boletim de Análise que comprova que as MP seguem as 

especificações descritas na monografia da Farmacopeia Portuguesa. Já a sua 
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preparação, deve ser feita tendo como base as monografias descritas no Formulário 

Galénico Português (FGP), farmacopeias, outras fontes bibliográficas credíveis ou com 

base numa prescrição médica.  

O Decreto Lei n.º 95/2004, de 22 de abril, regula a prescrição e a preparação de 

medicamentos manipulados, definindo o conjunto de substâncias cuja utilização na 

preparação e na prescrição de medicamentos manipulados não é autorizada, bem como 

as condições dessa proibição.(9) 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de preparar inúmeros MM, que incluíram 

Medicamentos Homeopáticos (grânulos/soluções orais), cápsulas (por exemplo de 

orlistato (Figura 6), minoxidil, bicarbonato, dehidroepiandrosterona (DHEA), espumas 

cutâneas (por exemplo minoxidil), loções para a psoríase, vernizes antifúngicos, geles, 

cremes, pomadas (por exemplo vaselinas enxofradas, vaselinas saliciladas, 

antifúngicas), pós antitranspirantes, suspensões orais (por exemplo propranolol, 

atenolol, trimetoprim, nitrofurantoína, metronidazol), soluções cutâneas (por exemplo 

cloreto alumínio, ácido acético, ácido bórico), entre muitas outras. Todas estas 

preparações, são executadas com base numa Ficha de Preparação, que identifica o teor 

em substâncias ativas, a forma farmacêutica, o volume/massa a preparar, o lote, a data 

de preparação, o procedimento descrito pormenorizadamente e a verificação dos 

caracteres organoléticos. Por fim, a assinatura do manipulador e do farmacêutico 

responsável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a preparação, o passo seguinte é a sua rotulagem, que deve mencionar o 

nome da farmácia e o Diretor Técnico (DT), o nome do utente, a fórmula do 

medicamento, o número de lote interno (possibilita a sua rastreabilidade), a posologia, 

a data de preparação, o prazo de utilização, as condições de conservação, as 

Figura 4- Receita manual de um Medicamento Manipulado 
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indicações específicas (p.e. “Uso externo”, “Agitar antes de usar”) e as suas 

advertências (por exemplo “Manter fora do alcance das crianças”). Todas as 

preparações são arquivadas num dossier próprio, para que possam ser consultadas 

quando necessário.  

O regime geral de comparticipação dos medicamentos manipulados é abordado no 

Decreto-Lei nº 106-A/2010 de 1 de outubro (10). Os preparados oficinais descritos na 

Farmacopeia Portuguesa ou no FGP e nas fórmulas magistrais que constam da lista de 

medicamentos comparticipáveis, são comparticipados em 30%.  

O PVP dos medicamentos manipulados é calculado pela farmácia, segundo a 

Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho (11), que inclui o valor das MP, os honorários de 

manipulação (varia consoante a forma farmacêutica, a quantidade preparada, o índice 

de preços ao consumidor, que pode variar anualmente) e o material de embalagem.  

 

5. Cuidados Farmacêuticos 

 

Quando se procede à determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

possibilita-se que o doente avalie o seu estado de saúde quanto a alguns parâmetros. 

Na Farmácia do Bessa, existem farmacêuticos habilitados para a monitorização da 

Pressão Arterial (PA), colesterol total, triglicéridos, glicémia e ácido úrico. Os aparelhos 

destinados a este fim, estão devidamente validados e calibrados.   

Para além destes serviços, semanalmente, também existem consultas de nutrição, 

onde o objetivo primordial é a perda de peso e a aquisição/manutenção de um estilo de 

vida saudável.   

 

5.1. Pressão Arterial 

 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal, sendo a 

hipertensão arterial (HTA) uma das principais causas de morbilidade e mortalidade em 

todo o mundo. Apenas 1/3 dos doentes hipertensos têm a sua PA controlada e uma das 

explicações deve-se ao não cumprimento da terapêutica anti hipertensora. (12-13) 

Uma das práticas diárias mais frequentes na Farmácia do Bessa, é a medição da 

PA. Esta é realizada ao longo de todo o dia, por utentes que procuraram controlar os 

seus valores ou que apresentam sintomatologia, como as dores de cabeça, mal-estar 

geral, palpitações, visão turva, sensação de fraqueza. 

Antes desta medição, é fundamental que o doente estabilize o seu ritmo cardíaco, 

durante pelo menos 5 minutos, e que este seja questionado sobre a toma de café, 



17 

alimentos com sal ou outro tipo de substâncias estimulantes. Caso o primeiro valor 

obtido não se encontre dentro dos valores de referência, apresentados na Tabela 1, são 

efetuadas mais duas medições, obtendo-se assim um valor médio.  

Durante o meu estágio, realizei várias medições, na sua maioria a doentes com 

HTA, mas controlados. Muitos dos doentes questionavam sobre medidas não 

farmacológicas a praticar, onde alguns dos conselhos cedidos incluíam a ausência de 

tabaco, a prática regular de exercício físico e o cumprimento de uma alimentação 

saudável isenta de sal.   

Tabela 1- Valores de Referência da Pressão Arterial sistólica e diastólica. (14) 

 
Pressão Arterial sistólica 

(mmHg) 

 Pressão Arterial diastólica 

(mmHg) 

Ótima < 120 e 80 

Normal 120 – 129 e/ ou 80 – 84 

Normal alta 130 – 139 e/ ou 85 – 89 

Hipertensão > 140 e/ ou >90 

 

5.2. Determinação de parâmetros bioquímicos 

 

A Diabetes mellitus faz parte das doenças de foro metabólico, e clinicamente 

caracteriza-se pela hiperglicémia em jejum; após alguns anos de evolução, podem 

existir complicações crónicas como as doenças cardiovasculares (dislipidemia, 

hipertensão arterial), retinopatia, nefropatia e neuropatia diabética. (15-16) 

Ao longo do meu estágio, este foi o parâmetro bioquímico mais avaliado, 

proporcionando assim o controlo destes valores pelo doente, para que se mantenham 

sem os sintomas de hiperglicémia (poliúria, polidipsia, perda de peso, cetoacidose) ou 

de hipoglicémia (ansiedade, palpitações, sudorese), reduzindo ao máximo o risco 

cardiovascular e prevenindo ou minimizando o risco de complicações crónicas. Os 

valores de referência estão descritos na Tabela 2.  

Tabela 2- Valores de Referência da Glicémia em jejum e pós-prandial. (17) 

 
Glicémia em jejum 

(mg/ dL) 

Glicémia  

pós-prandial- 2H 

(mg/ dL) 

Diabetes Mellitus ≥ 126 ≥ 200 

Intolerância a glucose em jejum ≥ 110 e < 126 ≥ 140 e < 200 

Normal < 110 < 140 

Hipoglicémia < 70 ---- 
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Para além da verificação da glicémia, também procedi à determinação do ácido 

úrico, colesterol total e triglicéridos, tendo alertado para os dois últimos a necessidade 

de jejum de pelo menos 8 horas, enquanto no caso do ácido úrico de 4 horas.  

 

6. Farmacovigilância 

 

A farmacovigilância tem como objetivo a identificação e a notificação de reações 

adversas medicamentosas (RAM), avaliando os riscos associados ao uso dos 

medicamentos comercializados. Após a identificação destas reações, é crucial que se 

proceda à notificação das mesmas ao Sistema Nacional de Farmacovigilância, após o 

preenchimento de um formulário próprio, disponibilizado na página do INFARMED. (6) 

Durante o período em que me encontrei na Farmácia do Bessa, não foram 

registadas nem notificadas RAM à autoridade competente.  

 

7. Outras Tarefas Realizadas 

 

Durante o meu estágio na Farmácia do Bessa, foram inúmeras as atividades que 

realizei, para além das referidas ao longo do relatório. Uma vez que o farmacêutico tem 

um papel fulcral na divulgação de mensagens associadas aos vários comportamentos 

de risco, foram quatro as visitas feitas à Escola Secundária do 2º e 3º ciclo do Ensino 

Básico Clara Resende, acerca dos temas Tabagismo, Acne, Métodos contracetivos e 

por fim Proteção Solar, em que realizei a apresentação teórica e fui oradora do tema 

(Anexo I). Para além disso, também elaborei dois folhetos informativos sobre a Pele 

Acneica (Anexo II) e a Pediculose (Anexo III), desenvolvi um trabalho acerca do tema 

Infertilidade (Anexo IV), participei em ações de rastreio e sensibilização no centro 

comercial Brasília durante o dia 19 e 20 de Maio, em que fiz medição da TA, glicémia e 

colesterol tendo um papel ativo no aconselhamento farmacêutico dos utentes que por lá 

passaram.  

Durante os quatro meses de estágio, frequentei várias ações de formação, na 

maioria sobre produtos dermocosméticos, mas também de medicamentos veterinários 

e de um dispositivo médico destinado à prevenção e ao tratamento de enxaquecas 

(Anexo V). Para além destas atividades, também realizei transferências de 

medicamentos e produtos farmacêuticos entre as farmácias do grupo e com 

acompanhamento, foi-me possibilitado a administração de injetáveis via subcutânea. 
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8. Fluxograma de atividades realizadas durante o período de estágio 

 

 

 

8. Considerações finais 

 

Graças à excelente equipa de profissionais da Farmácia do Bessa, que me 

auxiliaram em todos os momentos, que me corrigiram e que me aconselharam, 

transmitindo-me todos os conhecimentos teóricos e práticos que detinham, foram sem 

dúvida uma mais valia para o meu enriquecimento. Para além disso, também 

possibilitaram que evoluísse enquanto pessoa, capacitando-me para enfrentar uma 

maior variedade de desafios do mundo profissional. 

 

R
e

c
e

ç
ã

o
/c

o
n

fe
rê

n
c
ia

/ 

a
rm

a
z
e

n
a
m

e
n

to
 d

e
 

e
n

c
o
m

e
n
d

a
s
 

D
e

v
o

lu
ç
õ
e

s
/ 

T
ra

n
s
fe

rê
n
c
ia

s
 

C
o

n
fe

rê
n
c
ia

 d
e

 s
to

c
k
s
 

e
 P

V
 

P
a

râ
m

e
tr

o
s
 

fi
s
io

ló
g

ic
o

s
/b

io
q
u

ím
c
o
 

A
d

m
in

is
tr

a
ç
ã
o

 d
e
 

in
je

tá
v
e
is

 v
ia

 s
c
 

P
re

p
a

ra
ç
ã

o
 d

e
 M

M
 

A
te

n
d

im
e

n
to

 

A
ç
õ

e
s
 d

e
 R

a
s
tr

e
io

 e
 

S
e

n
s
ib

ili
z
a
ç
ã
o

 

A
te

n
d

im
e

n
to

 
F

o
rm

a
ç
õ

e
s
 

 
 

Fevereiro 

1ª 
semana 

   
  

 
 

 
 

2ª 
semana 

   
  

 
 

 
 

3ª 
semana 

   
  

 
 

 
 

 
4ª 

semana 
   

  
 

 
 

 

Março 

1ª 
semana 

   
  

 
 

 
 

2ª 
semana 

   
  

 
 

 
 

3ª 
semana 
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Abril 

1ª 
semana 
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Maio 

1ª 
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4ª 
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Junho 
1ª 

semana 
   

  
 

 
 

 

Tabela 3- Fluxograma de atividades desenvolvidas na Farmácia do Bessa 
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Todas as características desta farmácia foram preponderantes, pois por se tratar de 

uma farmácia mais pequena, com clientes na sua maioria habituais, garantiu que 

existisse um maior acompanhamento e um contacto mais próximo profissional-doente.  

Graças às ótimas instalações e pela enorme diversidade e quantidade de 

preparações realizadas diariamente na Farmácia Barreiros, ganhei valências na área da 

manipulação. 

Por fim, o facto de me terem permitido realizar diversas atividades, durante o meu 

estágio na Farmácia do Bessa, prepararam-me da melhor forma para exercer no futuro, 

a minha atividade enquanto farmacêutica. 
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Parte 2- Temas desenvolvidos durante o estágio 

 

A) Infertilidade  

 

1. Introdução 

 

A maioria das pessoas tem incluído no seu plano de vida o desejo de serem pais. 

Num estudo realizado na União Europeia, verificou-se uma “fertility gate” (nº de filhos 

existentes/nº de filhos desejados) de 0,35, tendo sido obtido um valor de 0,28 na 

Alemanha e Áustria e 0,71 na Finlândia. Esta diferença está relacionada com fatores 

pessoais (por exemplo a ausência de parceiro adequado), dificuldades em conseguir 

uma gravidez, restrições socioeconómicas, ambições educacionais, profissionais ou 

pessoais. (18) (30)  

A saúde reprodutiva não se trata apenas da ausência de doença ou das várias 

questões relacionadas com as funções do sistema reprodutivo; é um estado de saúde, 

de bem-estar, tanto a nível físico, como mental e social. (20)  

A infertilidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) um 

problema de saúde pública, e deve ser resolvida por fases, atingindo ambos os 

elementos do casal. Em cerca de 30% dos casos, esta análise facilita a resolução dos 

problemas.  

A prevenção é crucial e existem várias medidas que podem ser tomadas, como o 

diagnóstico e o tratamento de infeções transmitidas por via sexual; o rastreio do cancro 

do colo do útero; a avaliação de fatores pré-existentes e a identificação de fatores de 

risco. (19-20) 

 

2. Infertilidade 

 

A probabilidade de ocorrência de uma gravidez em cada ciclo menstrual varia 

normalmente entre os 20 e os 25%. Após um ano, aproximadamente 80% dos casais 

terão obtido uma gravidez, podendo esta percentagem subir ao fim de dois anos. (19) 

A OMS definiu a infertilidade como a “ausência de gravidez após dois anos de 

relações sexuais sem contraceção” e em 2010 estimou que a nível global 48,5 milhões 

de casais sofriam deste problema.(20) Segundo outros autores, esta classifica-se como 

“uma doença do sistema reprodutivo traduzida na incapacidade de obter uma gravidez 

após 12 meses ou mais de relações sexualmente ativas na ausência de métodos 

contracetivos”. É de salientar que dependendo dos casos (por exemplo idade materna 
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avançada, presença de causas que dificultem/impossibilitem uma gravidez), um ano 

representa um período demasiado longo. (19) (21) (23) 

A acessibilidade dos casais aos cuidados de saúde é garantida pelas 

Administrações Regionais de Saúde, e engloba os cuidados de saúde primários, os 

cuidados hospitalares de 1ª linha (tratamentos médicos e cirúrgicos) e os cuidados 

hospitalares de 2ª linha (centros de fertilidade).  

É crucial que se identifiquem os casais com dificuldades em engravidar, 

disponibilizando toda a informação científica disponível, de modo a compreenderem os 

passos a percorrer para a resolução dos problemas, sem negligenciar o 

acompanhamento psicológico, visto que este processo pode ser de um desgaste 

inimaginável. (19-20) 

 

2.1. Classificação 

 

A infertilidade pode ser classificada como primária ou secundária. No primeiro caso 

não se pode confirmar a existência de uma gravidez prévia, enquanto que no segundo 

caso há registo de uma gravidez no passado, mesmo que a gravidez tenha sido ectópica 

ou tenha resultado num aborto. (19) (21) 

 

2.2.  Prevalência  

 

A prevalência da infertilidade é difícil de determinar. Estima-se que uma em cada 

quatro mulheres possa ter dificuldades em engravidar ao longo da vida. (21) 

Em 2010, Boivin, J. et al., apresentou uma prevalência de infertilidade de 3,5% a 

16,7% nos países industrializados e 6,9% a 9,3% nos países em desenvolvimento. Dos 

casais estudados apenas 50% procuraram ajuda médica. (24)  Em 2010, através de um 

estudo realizado em Portugal, verificou-se que 9,8% das mulheres com idades 

compreendidas entre os 25 e os 69 anos e 8,2% das mulheres na faixa etária 

compreendida entre os 25 e os 44 anos tiveram um problema de infertilidade ao longo 

da vida. (25) 

 

2.3. Fisiopatologia 

 

Para que ocorra uma gravidez, são imprescindíveis quatro passos: a ovulação, a 

fecundação do óvulo pelo espermatozóide (que depende da motilidade, do formato e da 

capacidade do espermatozóide penetrar o óvulo), a passagem do ovo fertilizado pelas 
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trompas de Falópio até ao útero e finalmente a sua implantação neste último orgão. A 

infertilidade pode resultar na falha de um ou de vários passos deste processo.  

O ciclo reprodutivo da mulher, como o nome indica, é um processo cíclico decorrente 

da secreção de quatro hormonas principais: o estrogénio e a progesterona (libertadas 

pelos ovários), a Hormona Luteinizante (LH) e a Hormona Folículo Estimulante (FSH) 

libertadas pela hipófise, que controlam a síntese da maior parte das hormonas 

produzidas nas gónadas.  

No início de cada ciclo, há a libertação hipofisária de pequenas quantidades de FSH 

e LH, graças ao estímulo de GnRH (Hormona libertadora de gonadotrofinas), presente 

no hipotálamo.  A FSH e LH em conjunto, vão permitir o crescimento e o 

amadurecimento dos folículos ováricos. Com o crescimento dos mesmos, a libertação 

crescente de estrogénio é induzida (concentração máxima ≈ 14ºdia), o que conduz à 

proliferação das células do endométrio. 

A concentração elevada de estrogénio suscita o aumento súbito da FSH e LH (surto 

pré-ovulatório)  que estimula a ovulação (rutura do folículo e libertação do óvulo). Após 

esta fase, os resíduos do folículo formam o corpo lúteo, que graças à presença elevada 

de estrogénio e progesterona vão manter a gestação, até que a placenta possa assumir 

essa função. (26)  

 

2.4. Causas de Infertilidade Masculina e Feminina 

 

As causas são multifatoriais e podem não estar estritamente associadas a 

alterações nos sistemas reprodutores. As alterações emocionais como o stress (que 

pode levar a disfunção eréctil, diminuição da líbido e da frequência das relações 

sexuais), depressão, raiva e desvalorização pessoal podem potenciar fatores pré-

existentes. (19-20) 

A nível global, 30 a 40% dos casos sugerem uma causa masculina (pré-testicular, 

testicular e pós-testicular), 30 a 40% a um problema associado à mulher (os fatores 

tuboperitoneais- anomalias nas trompas de Falópio e as disfunções ovulatórias 

representam sensivelmente 80% dos casos), 15% dos casos podem estar associados 

à disovulação, enquanto que em aproximadamente 10% dos casos não é possível 

estabelecer uma causa.  

Na infertilidade feminina, o fator tuboperitoneal representa a causa mais frequente 

da infertilidade conjugal. Esta não é frequentemente associada quando há ausência de 

história clínica ou de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), e está comumente 

associada a intervenções cirúrgicas prévias, processos infeciosos e inflamatórios 

intraperitoniais (por exemplo apendicite), endometriose, obstrução ou alterações 



24 

anatómicas dos orgãos pélvicos. Quanto maior a gravidade da infeção nas trompas, 

maior o risco de infertilidade de causa tubárica, podendo despoletar uma gravidez 

ectópica. (19) 

Mesmo na presença de ciclos menstruais regulares, a mulher pode não ovular, ou 

caso ovule, os ovócitos serem imaturos. Todavia, o fator ovulatório tem na anovolução 

a melhor explicação para a infertilidade, sendo a amenorreia ou a oligomenorreia as 

principais queixas. Vários distúrbios hormonais contribuem para a disfunção ovulatória, 

como o excesso de prolactina, de androgénios (ovário poliquísticos), ou de hormonas 

tiroideias (doenças da tiróide). Nos casos mais graves pode ocorrer insuficiência ovárica 

prematura, situação em que o ovário deixa de produzir folículos (em mulheres com idade 

inferior a 35 anos).  

Para além dos fatores suprarreferidos, também pode considerar-se a presença de 

muco cervical incompetente, anomalias do cariótipo, patologia uterina, presença de 

tumores malignos, abortos anteriores, auto-anticorpos e história de gravidez ectópica. 

As DST também apresentam um papel notório na infertilidade, onde a Neisseria 

gonorrhoeae e a Chlamydia trachomatis são os dois organismos responsáveis.  

Na infertilidade masculina as causas podem remeter à criptorquidia (situação 

congénita muito frequente em Portugal, caracterizada pela descida incompleta dos 

testículos para o escroto, causando azoospermia secretora), anomalias anatómicas, 

tumores malignos, lesões do escroto, anomalias endócrinas ou cariótipas, ejaculação 

retrógrada/anejaculação, azoospermia obstrutiva (obstrução/ausência congénita dos 

canais genitais excretores) e azoospermia secretora (o testículo não produz 

espermatozóides ou a produção é insuficiente).(27-29) A infertilidade masculina também 

pode ser devida à inexistência da maturação dos espermatozóides, ou seja, não existe 

um processo denominado por capacitação espermática. Num processo normal, o 

espermatozóide desloca-se até às trompas uterinas, e ao entrar em contacto com as 

várias substâncias presentes nas secreções do colo do útero, endométrio e trompas 

uterinas, amadurece e é capaz de fecundar o óvulo.  Na infertilidade, tal não acontece, 

logo este processo necessita de ser realizado artificialmente. (45) 

 

2.5. Estudo do casal 

 

De forma a estabelecer as causas, os cuidados pré-concecionais têm um papel 

relevante nas mulheres em idade fértil e nos seus parceiros. Assim, a anamnese deve 

ser exaustiva, de modo a obter toda a informação possível para que os riscos sejam 

minimizados ou eliminados. (19) 
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São vários os fatores que devem ser tidos em conta, como a idade da mulher (e 

consequente redução da qualidade e do número dos folículos disponíveis); idade do 

homem (e inerentes alterações na morfologia e motilidade dos espermatozóides e 

declínio da atividade sexual em faixas etárias mais elevadas); antecedentes genéticos; 

história reprodutiva (infertilidade prévia, duração da infertilidade atual, 

paternidade/maternidade em relações anteriores); história menstrual (regularidade dos 

ciclos, uma vez que mais de 80% das mulheres que menstruam normalmente, ovulam 

de forma adequada); história sexual (frequência das relações sexuais, uso de 

lubrificantes, queixa de dispareunia, que pode estar associada à presença de 

endometriose ou de doença inflamatória pélvica); doenças crónicas ou antecedentes 

anteriores de  infeções de transmissão sexual; função eréctil; métodos contracetivos 

utilizados; multiparceria (com aumento do risco de doenças inflamatórias pélvicas e 

maior suscetibilidade a doenças sexualmente transmissíveis); consumo de tabaco 

(causando redução da quantidade e qualidade dos ovócitos, redução da quantidade e 

mobilidade dos espermatozóides, aumento do risco de aborto e diminuição do peso 

fetal); consumo de álcool (estão estabelecidos limites máximos de ingestão de álcool 

que podem variar entre 1 a 2 unidades na mulher e 3 a 4 unidades no homem); consumo 

de drogas ilícitas (associadas a uma diminuição da fertilidade); 

utilização de medicamentos; hábitos alimentares; estilos de vida e 

alterações significativas de peso (IMC <19 e >29).  

Para além de todas as situações referidas, a exposição ocupacional também tem 

um papel pertinente na alteração da fertilidade, onde se pode incluir a utilização de 

solventes, agentes químicos (mercúrio, cádmio ou agentes antineoplásicos), exposição 

a radiações, calor, pesticidas, stress, exercício excessivo e de longa duração (perda de 

peso, com aumento de endorfinas que vão modificar o tónus dopaminérgico-

hiperprolactinemia), cansaço físico e psicológico. (19) (21)   

 

2.5.1. Avaliação complementar 

 
É imprescindível que se avalie na mulher a existência de patologias endócrinas, tais 

como hipo/hipertiroidismo, hirsutismo, galactorreia, diabetes, história de tuberculose; 

ciclos menstruais e a sua regularidade, caracteres sexuais secundários (pilosidade, 

desenvolvimento mamário), abortos e cirurgias anteriores, medicamentos utilizados e 

pesquisas serológicas. A avaliação ainda deve incluir a pesquisa de anticorpos para a 

rubéola, toxoplasmose e Doença de Chagas (caso tenha viajado para zonas 

endémicas). 

Já no homem, é fundamental a avaliação de doenças crónicas (como a diabetes ou 
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hipertensão); desenvolvimento pubertário, caracteres sexuais secundários, história de 

infeção nos testículos, traumatismo do escroto, entre outros. (19-20) 

Quanto ao uso de medicamentos, são várias as classes que podem afetar a 

capacidade de conceção. Os antidepressivos e os anti-inflamatórios não esteroides 

podem estar associados à anovulação (inibem a produção de prostaglandinas); os 

ansiolíticos e os antidepressivos podem diminuir a função eréctil; os esteroides 

anabolizantes podem diminuir a qualidade do esperma; os imunossupressores podem 

interferir na capacidade de conceção e os fármacos citotóxicos podem induzir falência 

ovárica. (19-20) 

 

2.6. Exames complementares  

 

Quando os fatores causais não são explícitos, a realização de exames 

complementares é fundamental. Estes podem incluir o doseamento de FSH e de 

estradiol, a realização de uma ultra-sonografia basal (exame que avalia o número de 

folículos antrais em cada ovário) ou de uma ultra-sonografia transvaginal, que para além 

de detetar a presença de pólipos que possam dificultar a implantação embrionária ou a 

evolução da gravidez, também permite o despiste de lesões ovárias/danos tubáricos.  O 

recurso à videolaparascopia aumenta a precisão de deteção destas lesões. (19) (28) (21) 

No homem, o espermograma, para além de avaliar a atividade funcional dos 

testículos e das glândulas seminais, também averigua as condições físicas e químicas 

do sémen e o seu potencial na fertilização do óvulo. A nível macroscópico é avaliada a 

quantidade, o odor, a viscosidade e o pH do sémen. Por outro lado, a nível microscópico 

estabelece-se a concentração, a morfologia e a motilidade dos espermatozóides, a 

presença de bactérias e de glóbulos sanguíneos no sémen. (45)  

O estudo ecográfico permite o despiste de lesões nos testículos, próstata, canal 

deferente, vesículas seminais, entre outros. (28) 

 

3. Tratamento 

 

Em Portugal, o Despacho n.º 10910/2009, de 22 de Abril aborda a comparticipação 

dos medicamentos para o tratamento da infertilidade, em especial os de procriação 

medicamente assistida (PMA) (33) 
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3.1. Fármacos usados na Infertilidade  

 

A) Indutores da ovulação 

 

Anti-estrogénios- Citrato de Clomifeno, Tamoxifeno  

Estes fármacos ajudam a estimular a ovulação em mulheres com ovulação 

infrequente ou ausente. Para além disso, podem ser utilizados na síndrome dos ovários 

poliquísticos e na estimulação do desenvolvimento de múltiplos ovos para serem 

utilizados na Inseminação Intra-Uterina (IIU). 

Estas substâncias competem com o estrogénio endógeno na ligação aos seus 

recetores, e levam o corpo a reagir como se existissem níveis suficientes de estrogénio. 

Deste modo, a hipófise liberta mais FSH e LH para a corrente sanguínea, onde os níveis 

elevados de FSH vão estimular o ovário a produzir folículos ovarianos, enquanto a LH 

permite que o ovo seja libertado do folículo (ovulação).  

Quando o tratamento com clomifeno é bem-sucedido, a dose pode ser aumentada 

ou então podem ser adicionados outros fármacos para aumentar a probabilidade de 

ovulação. Embora 70-80% das mulheres consigam ovular com este fármaco, o número 

de mulheres que concebem após este tratamento é muito menor (≤ 22% por cada ciclo). 

(23) 

 

Gonadotrofinas- Hormona Luteinizante Recombinante (LHr), Hormona Folículo 

Estimulante Recombinante (FSHr), Menotropina  

 

Como foi dito anteriormente, a LH e a FSH (conhecidas como gonadotrofinas) são 

as duas hormonas necessárias para que ocorra a ovulação. Estas, por serem destruídas 

por enzimas digestivas, devem ser administradas por via intramuscular (IM) ou 

subcutânea (SC). A Menotropina é frequentemente utilizada como uma mistura de 

gonadotrofinas (LH e FSH).  (35-36) (38) 

 

 Corifolitropina alfa, folitropina α, folitropina β 

 

A corifolitropina alfa apresenta o mesmo perfil farmacodinâmico da FSH 

recombinante, mas com uma duração de ação maior. Graças ao seu poder de iniciar e 

de manter o crescimento folicular múltiplo durante uma semana, uma injeção única 

subcutânea é a dose recomendada. Esta é indicada em conjunto com um antagonista 

da GnRH na estimulação do desenvolvimento multifolicular (PMA). (35) 

A folitropina α e a folitropina β são recomendadas em situações de anovulação, na 
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síndrome do ovário poliquístico, em mulheres que não respondem ao tratamento com o 

citrato de clomifeno e em situações que se pretenda uma superovulação para a 

submissão a PMA. Estas também são utilizadas concomitantemente com uma 

preparação de LH, quando há insuficiência destas duas hormonas. No homem podem 

ser utilizadas na estimulação da espermatogénese. (35-37) 

O tratamento com folitropina β é geralmente seguido pela administração da 

gonadotrofina coriónica humana (hCG), de forma a induzir a fase final da maturação 

folicular, levando à obtenção da meiose e rutura do folículo. (37) 

 

 Menotropina  

 

A menotropina (também denominada de gonadotrofina menopáusica humana ou 

hMG), contém FSH e LH, obtidas na urina de mulheres pós-menopáusicas. Utiliza-se  

esta amostra, visto que as mulheres nesta fase apresentam uma elevada concentração 

destas hormonas, pelo estado hipogonoadotrófico que apresentam.  

Segundo estudos realizados em utentes submetidos à fertilização in vitro, a hMG 

resulta numa taxa de conceção superior, comparativamente à FSHr.(38) 

 

 Folitropina α + Lutropina α  

 

Esta associação é indicada em mulheres com insuficiência grave de LH e FSH. 

Estas hormonas são obtidas a partir de células geneticamente modificadas do ovário de 

Hamster Chinês. Após a administração de lutropina α, ocorre o aumento da libertação 

de estrógenio pelos folículos, cujo crescimento é estimulado pela FSH. (33) 

 

 Gonadotrofina coriónica  

 

A hCG possui atividade semelhante à LH. Esta é indispensável no crescimento e na 

maturação dos gâmetas masculinos e femininos e também na produção de estrogénio.  

Esta hormona é administrada na fase final da maturação folicular, podendo também 

ser um substituto na fase lútea.  No homem, é administrada de forma a estimular as 

células de Leydig, promovendo a produção de testosterona. (40) 
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B) Hormona libertadora de Gonadotrofinas 

 

 Acetato de goserrelina  

 

A libertação de GnRH pelo hipotálamo estimula a hipófise a libertar LH e FSH. Numa 

primeira fase, pretende-se um “feedback negativo” na hipófise (quando há um nível de 

estradiol que indica uma fase folicular precoce). Uma vez conseguido este feedback, 

inicia-se o processo de superovulação com gonadotrofina.  

Na fase apropriada de desenvolvimento folicular, a gonadotrofina é suspensa e 

administra-se hCG para induzir a maturação ovocitária. (41) 

 

C) Antagonista da Hormona Libertadora de Gonadotrofinas  

 

 Ganirelix 

 

O Ganirelix previne a luteinização prematura induzida pela LH nas mulheres 

submetidas a hiperestimulação ovárica na PMA. Este fármaco, por ser um antagonista 

GnRH, modulador do eixo hipotálamo-hipófise-ovário, induz uma supressão rápida, 

profunda e reversível das gonadotrofinas endógenas. A duração média deste tratamento 

é em norma cinco dias. (42) 

 

D) Progesterona  

 

Depois da ovulação, a LH e FSH são as responsáveis pela transformação dos 

resíduos do folículo dominante no corpo lúteo. Este corpo continua a crescer algum 

tempo depois da ovulação e produz quantidades abundantes de hormonas, sobretudo 

progesterona, e em menores quantidades, estrogénio. A progesterona é  capaz de 

tornar o endométrio  recetivo às primeiras fases da gravidez, aumentando a temperatura 

basal da mulher.   

Este fármaco é administrado por via vaginal, e é recomendado a mulheres ovário 

privadas com deficiência total de progesterona (através de um programa de doação de 

ovócitos), como suplemento na fase lútea ou no caso de ameaças de aborto. (39) (43) 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_l%C3%BAteo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrog%C3%A9nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Endom%C3%A9trio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura_corporal_basal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura_corporal_basal
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E) Agonistas Dopaminérgicos 

 

 Bromocriptina 

 

Algumas mulheres apresentam irregularidades na ovulação devido aos elevados 

níveis de prolactina (hiperprolactinemia). Esta hormona, quando libertada pela hipófise, 

suprime os impulsos de GnRH e impede a libertação de gonadotrofinas pela glândula 

pituitária. A Bromocriptina, ao atuar nos recetores dopaminérgicos do hipotálamo e da 

hipófise, inibe a secreção de prolactina, normalizando a ovulação. (34) (39) 

 

F) Inibidores da aromatase 

 

 Letrozol 

 Anastrozol 

 

Estes fármacos, ao inibirem a enzima aromatase, vão impedir a conversão de 

testosterona em estrogénio, diminuindo os níveis circulantes desta hormona e do 

feedback negativo produzido ao nível da hipófise e do hipotálamo. Deste modo, há o 

aumento da secreção de gonadotrofinas e consequentemente uma maior estimulação 

ovárica.  

Em comparação com o citrato de clomifeno, os inibidores da aromatase resultam 

numa melhor taxa de conceção e numa melhor resposta ovulatória. (39) 

 

3.2. Técnicas mais comuns de Procriação Medicamente Assistida 

 

Estas técnicas incluem os tratamentos de fertilidade em que os óvulos e/ou 

espermatozóides são manipulados em laboratório. As taxas de sucesso são 

dependentes de muitos fatores, incluindo a idade da mulher e o diagnóstico em causa.  

Segundo os dados obtidos em 2013 pelo Center for Disease Control and Prevention 

(CDC), as taxas de sucesso obtidas pelas PMA foram de 40% em mulheres com menos 

de 35 anos; 32% em mulheres com idades compreendidas entre os 35-37 anos; 21% 

em mulheres com 38-40 anos; 11% em mulheres com 41-42 anos; 5% em mulheres 

com 43-44 anos e 2% em mulheres com idades superiores a 44 anos. (32) 

A Inseminação Intra-uterina exige que não exista comprometimento do útero nem 

das trompas de Falópio. O sémen é colhido por masturbação, com posterior lavagem e 

purificação dos espermatozóides que são introduzidos na cavidade uterina, até 36h 

após a indução da ovulação.  
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A Fertilização in vitro (FIV) é a técnica mais comum e a mais eficaz, sendo 

normalmente utilizada quando não existe sucesso na IIU. Depois da aspiração dos 

folículos ovários e da colheita dos espermatozóides, a fecundação e o desenvolvimento 

embrionário ocorrem in vitro numa incubadora, sendo os embriões transferidos para a 

cavidade uterina quando atingem as dimensões ideais. Esta transferência é o passo 

mais crítico, uma vez que não corresponde necessariamente à sua implantação.  

A Transferência Intratubárica de zigotos é semelhante à FIV, pois após a recolha 

dos oócitos e dos espermatozóides, a fertilização ocorre in vitro. Neste caso, ocorre a 

transferência do zigoto que é colocado nas trompas de Falópio, porém as taxas de 

sucesso são menores. Já a Transferência Intratubárica de Gâmetas ocorre in vivo, onde 

se procede à transferência de óvulos e de espermatozóides tratados e selecionados em 

laboratório, para as trompas de Falópio da mulher.  

A Injeção intracitoplasmática de espermatozóides, também conhecida como 

Microinjeção, é indicada no tratamento da infertilidade masculina. Esta técnica consiste 

em injetar um único espermatozóide dentro do ovócito, ocorrendo assim a fecundação. 

Este fenómeno é observado ao microscópio e os embriões resultantes são implantados 

no útero através das mesmas técnicas da fertilização in vitro atrás descritas. (39 )(44) 

 

4. Conclusão 

 

O conhecimento e a maior disponibilidade de recursos têm contribuído na deteção 

precoce dos problemas associados à infertilidade. 

A anamnese do casal, o exame físico da parceira, os exames da fase folicular inicial, 

associados aos exames complementares necessários, representam uma proposta 

eficiente. É de salientar também a importância de alguns cuidados pré-concecionais, 

tais como o rastreio do cancro do colo do útero, o diagnóstico e o tratamento de infeções 

sexualmente transmissíveis, situações de risco na gravidez e de alguns fatores que 

podem dificultar uma gravidez. 

É fundamental ter em conta todas as situações a que o casal está sujeito, uma vez 

que a modificação de estilos/comportamentos de vida, podem contribuir para uma 

gravidez desejada. 

As escolhas respeitantes à avaliação e ao tratamento são imperiosas, não só pela 

redução de custos, mas pelo facto de se simplificar o quotidiano do casal, evitando uma 

investigação e um tratamento demorado e desgastante. 
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B) Acne vulgaris 

 

1. Introdução 

  

As glândulas sebáceas (GS) distribuem-se por quase toda a superfície corporal, 

maioritariamente no couro cabeludo, nariz, testa, face e axilas, sendo inexistentes no 

lábio inferior, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Estas são denominadas de 

glândulas holócrinas, visto que a sua secreção engloba tanto as células secretoras como 

o seu conteúdo. 

As GS estão ligadas ao folículo piloso e constituem a unidade pilossebácea que é 

responsável pela libertação de secreções constituídas predominantemente por 

triglicéridos, ésteres de ceras, ácidos gordos livres (produto da hidrólise dos triglicéridos) 

e esqualeno. Estas deslocam-se até à superfície do folículo, formando um filme de 

proteção que impermeabiliza e lubrifica a pele e o cabelo. As anomalias nestas 

glândulas estão associadas a várias patologias, como a alopécia cicatricial, a doença 

do olho seco e a acne. (47) 

A Acne vulgaris afeta o folículo pilossebáceo e é a disfunção cutânea mais frequente 

na adolescência, afetando mais de 80% dos adolescentes. Devido às preocupações 

próprias desta idade, muitas vezes inerentes ao aspeto físico, esta doença pode ser 

emocionalmente devastadora. Em 14% dos casos, a sua resolução não é espontânea, 

deixando sinais visíveis consequentes da gravidade ou do início tardio do tratamento, 

sendo fundamental o aconselhamento e o tratamento atempado. (47-48) (52) 

 

2. Acne Vulgaris 

 

A Acne vulgaris é uma dermatose crónica multifatorial, caracterizada por seborreia, 

lesões não inflamatórias e inflamatórias nas zonas mais abundantes em GS. É uma das 

doenças de pele mais frequentes a nível mundial, sendo quase universal a todos os 

jovens. Esta patologia resulta da obstrução dos folículos pilossebáceos, apresentando 

lesões morfologicamente distintas que variam consoante o seu grau de inflamação.  

Esta doença pode ocorrer de diversas formas: a acne comedónica apresenta 

comedões abertos e fechados; a acne pápulo-pustosa é essencialmente inflamatória e 

a acne conglobata é a forma mais grave, caracterizada por abcessos, fístulas e 

cicatrizes. Existem também outros tipos de acne, como a neonatal que surge nos 

primeiros 3 meses de vida e que regride espontaneamente, enquanto que a acne infantil 

surge entre os 3 meses e os 2 anos.  (47-48) (50-51) 
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2.1. Prevalência e Incidência 

 

A prevalência é difícil de estimar, uma vez que os indivíduos com variantes mais 

leves da acne não recorrem ao dermatologista, por acharem que é possível controlar a 

doença sem ajuda médica. Esta dermatite é mais comum nos países desenvolvidos face 

às zonas mundiais menos industrializadas, sendo mais usual na população caucasiana 

do que afro-americana e asiática.  

Tanto o sexo masculino como o feminino podem ser afetados, todavia as formas 

mais graves estão geralmente associadas aos homens, possivelmente pela influência 

do seu sistema hormonal. (51) 

 

2.2. Classificação 

 

Esta doença pode ser classificada como ligeira, moderada ou grave, dependendo 

do número e do tipo de lesões, existindo escalas que auxiliam a sua classificação, como 

a Escala de Leeds (categoriza as lesões de 0 a 10), a Escala de Cook (a gravidade das 

lesões varia numa escala de 0 a 8) e a Escala de Pillsbury (em que a gravidade é 

variável entre 1 e 4). (50) 

 

2.3. Manifestações clínicas 

 

As lesões ativas apresentam um maior envolvimento na região frontal e malar, tal 

como indicadas na Figura 2, e em menor grau nas costas, no peito e nos ombros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As manifestações da acne podem ser não inflamatórias, inflamatórias e residuais. 

No primeiro caso, são visíveis os comedões, constituídos maioritariamente por gordura 

e bactérias que, ao bloquearem os poros da pele, impedem a excreção de sebo. Estes 

podem ser abertos (bloqueio incompleto-pontos negros) ou fechados (bloqueio 

Figura 5- Zonas mais afetadas na Acne vulgaris. (48) 
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completo-pontos brancos), sendo os últimos os percussores das lesões inflamatórias. 

Na acne inflamatória é frequente o aparecimento de pápulas (sebo retido no canal 

pilossebáceo), pústulas (infeção das pápulas), nódulos (pústulas muito profundas) ou 

quistos/abcessos (nódulos graves). Denominam-se lesões residuais ao resultado das 

lesões inflamatórias. (48) 

 

2.4. Fisiopatologia 

 

São vários os fatores envolvidos na fisiopatologia desta doença, sendo que a 

hiperqueratinização folicular, o aumento da produção de sebo, a colonização pelo 

Propionibacterium acnes (P.acnes) e a libertação de mediadores inflamatórios, 

merecem destaque.  

Uma das razões para o aumento da produção de sebo deve-se à intensa atividade 

androgénica na puberdade, que potencia o crescimento das glândulas sebáceas. Os 

ácidos gordos livres, presentes no sebo, ao irritarem a parede folicular vão aumentar a 

produção de células queratinizadas, que vão conduzir à obstrução do canal folicular. A 

formação de microcomedões, lesões percussoras da acne vulgaris e que resultam da 

acumulação de material queratinizado no folículo, fornece um ambiente anaeróbio, rico 

em lípidos, que potencia a proliferação da P.acnes, uma batéria anaeróbia facultativa, 

residente na flora normal da pele. Esta vai conduzir à formação de imunoglobulinas G 

(IgG) e M (IgM) e consequentemente a um processo inflamatório, pela ativação de 

complexos imunes. (48) (50) 

Existem também outros fatores que podem ter impacto no desenvolvimento desta 

patologia, que incluem a predisposição genética, anomalias hormonais (excesso de 

androgénos), desregulações imunológicas, razões ambientais ou causas iatrogénicas. 

Muitos autores também acreditam na influência da dieta no desenvolvimento da acne. 

(50-51) 

 

3.  Influência da dieta 

 

Os efeitos comedogénicos do leite e dos seus derivados podem ser subsequentes 

à elevação dos níveis do fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1), que parece 

estar relacionado com a progressão das lesões acneicas. Este fator também está 

aumentado na puberdade, graças à influência da hormona de crescimento, que ao 

interagir com recetores localizados nos queratinócitos, estimula a lipogénese e a 

proliferação dos sebócitos. Uma dieta que inclua alimentos de elevado índice glicémico, 



  

35 

também é contributiva, uma vez que a hiperinsulinémia está diretamente relacionada 

com este fator de crescimento. (51) 

O consumo de chocolate sempre foi considerado um dos fatores agravantes da 

acne, mas os estudos são controversos, pois este alimento possui vários ingredientes 

adicionais, como o leite, açúcar e o teor de cacau. Em 2011, o Journal of American 

Academy of Dermatology publicou um estudo em que os participantes, após o consumo 

de chocolate, apresentaram um agravamento das lesões acneicas. Este facto, 

possibilitou aos autores considerarem esta hipótese, todavia, não houve informação 

quanto ao tipo de chocolate consumido nem quanto ao seu teor em cacau, logo ainda 

não existem evidências claras quanto a esta relação. (53) 

Já os ácidos gordos, os antioxidantes (vitamina A e E, catequinas, fitoalexinas, 

flavonóides) e certos micronutrientes, parecem apresentar benefícios nesta patologia. 

Os ácidos gordos ómega-6 e ómega-3 são capazes de inibir a produção de citocinas 

pró-inflamatórias que se encontram aumentadas na acne, bem como de diminuir os 

níveis de IGF-1. Estudos demonstraram que adolescentes consumidores de elevadas 

quantidades de peixe e frutos do mar ou de suplementos com ácidos gordos, 

apresentavam uma pele menos oleosa, com um menor número de pápulas e pústulas.  

O zinco é um micronutriente que parece evidenciar atividade bacteriostática contra 

o P. acnes, por inibir o fator de necrose tumoral α (TNF-α) e a produção de citocinas 

pró-inflamatórias. No entanto, as doses estudadas (400-600 mg/dia) apresentaram uma 

grande incidência de efeitos gastrointestinais, como a diarreia, os vómitos e as náuseas.  

O impacto da dieta na acne ainda gera muita controvérsia, todavia não deve ser 

desconsiderada. (51) 

 

4.  Tratamento 

 

4.1. Não Farmacológico 

 

Existem várias medidas que podem ser aconselhadas de forma a minimizar os 

fatores agravantes da doença. Estas abrangem a limpeza diária com um produto não 

comedogénico, evitar “espremer” as lesões acneicas, pois podem agravar a lesão 

inflamatória e potenciar o aparecimento de marcas residuais, utilizar maquilhagem não 

comedogénica, de preferência com base aquosa e evitar a utilização de roupas 

apertadas, principalmente na presença de lesões inflamatórias nas costas e no peito.(54) 
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4.2. Farmacológico 

 

Para um tratamento eficaz é fundamental que se considerem os vários aspetos 

inerentes à patogénese da doença. As guidelines da European Evidence-based e da 

American Academy of Dermatology recomendam que o tratamento seja feito em duas 

fases: na fase de indução ocorre a redução/eliminação das lesões existentes; já a 

terapia de manutenção é destinada a longo prazo. Por existir uma relação direta entre 

o início do tratamento e a gravidade das lesões, é fundamental um tratamento precoce 

e acima de tudo eficaz. (48) (50) 

 

4.2.1. Terapia tópica 

 

Os agentes tópicos podem ser aplicados isoladamente (quando existem poucas 

lesões inflamatórias, alguns comedões abertos e/ou fechados) ou combinados com 

fármacos orais, quando se trate de casos de acne moderada a grave.  Anualmente, 6,9 

milhões de prescrições de antibioterapia tópica são dispensadas em dermatologia. (49) 

Na terapia tópica existem vários fármacos disponíveis, que incluem antibióticos 

como a clindamicina e a eritromicina, antimicrobianos como o ácido azeláico e o 

peróxido de benzoílo, retinóides como o adapaleno, o tazaroteno e a tretinoína e 

queratolíticos como o ácido salicílico.  

Os antibióticos tópicos, para além de atuarem na colonização por P. acnes, também 

apresentam efeitos anti-inflamatórios. Todavia, por estarem associados ao 

aparecimento de resistências, o seu uso nunca deve ser feito de forma isolada, mas 

combinada com um retinoide ou com peróxido de benzoílo.  

O peróxido de benzoílo é altamente lipofílico e na pele é convertido em ácido 

benzóico. É o fármaco de primeira linha no tratamento da acne ligeira a moderada, e 

graças à sua ação bactericida (mais potente que os antibióticos tópicos), suprime o 

crescimento de P.acnes, com a vantagem de não induzir resistência bacteriana. Para 

além disso, tem também atividade anti-inflamatória, antioxidante, queratolítica, 

seboreguladora, possibilitando a prevenção/redução de comedões. Este fármaco 

aumenta a eficácia dos antibióticos orais, reduzindo o aparecimento de resistências. 

Apresenta um excelente perfil de segurança, todavia pode causar irritação local. Este 

deve ser utilizado por um período mínimo de 6 a 8 semanas.  

O tratamento com o ácido azeláico também reduz a colonização por P.acnes, por 

normalizar os processos de diferenciação epidérmica, acelerando a comedólise e 

reduzindo a fração de ácidos gordos livres na superfície da pele. Para além disso, 
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também apresenta atividade anti-inflamatória e antioxidante, podendo ser utilizado na 

hiperpigmentação pós-inflamatória.  

Os retinóides, como o adapaleno, o tazaroteno e a tretinoína, estão estruturalmente 

e farmacologicamente relacionados com a vitamina A e têm a capacidade de melhorar 

parâmetros como a cor e a textura da pele, pela sua atividade queratolítica, anti-

comedogénica e levemente anti-inflamatória. Estes agentes são tão eficazes na acne 

inflamatória como na comedónica podendo ser usados em combinação ou na 

terapêutica de manutenção. Por poderem causar irritação local e fotossensibilidade, não 

são bem tolerados em doentes com pele sensível. Todavia, o adapaleno apresenta uma 

melhor tolerabilidade e um menor grau de irritação cutânea face à tretinoína, pela maior 

especificidade de ligação ao recetor, menor citotoxicidade face aos queratinócitos e 

maior estabilidade, pois não sofre fotodegradação.  

O ácido salicílico é fracamente queratolítico e embora menos potente, é útil nos 

doentes que não toleram retinóides tópicos. (50) 

 

4.2.2. Terapia sistémica 

 

Os dermatologistas prescrevem anualmente cerca de 8,2 milhões de prescrições de 

antibióticos orais, sendo a sua maioria destinada a doenças inflamatórias da pele, como 

a acne. (49) 

Os antibióticos orais, para além de serem indicados no tratamento da acne 

inflamatória moderada a grave, também podem ser aconselhados aquando do 

insucesso do tratamento tópico ou quando a aplicação numa grande superfície não seja 

viável. No entanto, reduzir unicamente a carga de P.acnes não equivale à depuração 

das lesões da acne. Pensa-se que as propriedades anti-inflamatórias destes fármacos 

têm um impacto tão ou mais importante que a atividade antibiótica. (50) 

As tetraciclinas, os macrólidos, a clindamicina, o cotrimoxazol, o trimetoprim e todas 

as quinolonas têm demonstrado actividade contra esta bactéria. Em termos de eficácia, 

são necessários novos estudos que evidenciem o uso de um invés de outro, de modo a 

que a escolha não seja feita somente de acordo com o perfil de efeitos secundários. 

As tetraciclinas são os antibióticos orais mais comumente prescritos no tratamento 

da acne, graças à sua elevada atividade anti-inflamatória. Este grupo de fármacos 

apresenta propriedades lipofílicas, permitindo que o medicamento penetre na unidade 

pilossebácea, exercendo vários efeitos, entre eles bacteriostático, sequestrante de 

radicais livres, e também inibitório da quimiotaxia dos neutrófilos, das metaloproteinases 

de matriz e da ativação de citocinas pró-inflamatórias. Geralmente as tetraciclinas estão 

associadas a reações de fotossensibilidade, à descoloração de dentes e mucosas e à 
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redução do crescimento ósseo, sendo contra-indicadas na gravidez e na amamentação. 

(50) Estudos iniciais sugeriram uma maior atividade da doxicilina e da minociclina contra 

o P. acnes comparativamente aos agentes de primeira geração. O uso de minociclina 

tem diminuído nos últimos anos, pelas dúvidas relativas ao seu perfil de segurança, 

sendo a doxiciclina o fármaco eleito. Estes dois fármacos representam dois terços das 

prescrições de antibióticos orais (49) 

Os macrólidos, como a eritromicina e a azitromicina, apresentam também atividade 

bacteriostática contra este microorganismo. Estes apresentam uma menor ação anti-

inflamatória, sendo aconselhados em situações em que se verifique intolerância às 

tetraciclinas. A resistência à eritromicina é comum, logo o seu uso deve ser restringido. 

(50) 

A isotretinoína oral é o fármaco mais eficaz na acne grave, por atuar nos vários 

mecanismos patogénicos da doença. Todavia, o seu uso está reservado a casos de 

resistência ou a casos mais graves, como é o caso da acne nódulo-quística. Este 

fármaco está associado a inúmeros efeitos secundários, alguns deles bastante 

consideráveis. Pelo seu possível efeito teratogénico, é crucial a adoção de um método 

contracetivo rigoroso.  

Os anti-androgénios são adjuvantes terapêuticos no sexo feminino, por potenciarem 

a redução da seborreia. Este grupo inclui os contracetivos orais, o acetato de ciproterona 

e a espironolactona. (50) 

 

4.2.3. Terapia combinada 

 

A terapia combinada é uma alternativa eficaz no tratamento da acne vulgaris. As 

combinações mais frequentes incluem um antibiótico (por exemplo clindamicina) com 

peróxido de benzoílo, um antibiótico (por exemplo eritromicina) com um retinóide tópico 

ou um retinóide tópico (adapaleno) com peróxido de benzoílo.  

A forma comercial contendo clindamicina e peróxido de benzoílo é eleita quando 

possam existir alguns microrganismos resistentes a este antibiótico. Esta associação 

torna-se vantajosa pela sua conveniência e por garantir uma maior adesão à terapêutica 

face ao uso dos dois fármacos em separado. Para além disso, os estudos revelaram 

que esta associação garante resultados mais eficazes. (55) 

O uso de eritromicina com a isotretinoína é promissor no tratamento de lesões 

inflamatórias e não inflamatórias, porque enquanto a isotretinoína trata a fase 

comedogénica da doença, a eritromicina vai suprimir a colonização por P.acnes. No 

caso de existirem estirpes resistentes, esta combinação também é vantajosa. (56) 
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Quando existem comedões, pápulas ou pústulas, a combinação do adapaleno com 

o peróxido de benzoílo demonstrou ser mais eficaz do que o uso isolado de cada uma 

das substâncias ativas. (57) 

5. Terapia baseadas em díodos emissores de luz e lasers 

Os dispositivos que utilizam luz à base de energia, como os díodos emissores de 

luz (LEDs) e os lasers, têm sido utilizados no tratamento da acne ligeira a moderada, 

por terem revelado uma redução deste tipo de lesões.  O uso destes dispositivos oferece 

uma alternativa aos métodos tradicionais, apresentando melhorias que circundam os 

90%. No entanto, este método parece não ser eficaz na acne não inflamatória. (52) 

6. Resistência à antibioterapia  

Ao longo dos últimos vinte anos tem-se constatado um aumento da prevalência de 

estirpes P. acnes resistentes a mais do que um antibiótico. As mutações que se 

verificaram ainda não haviam sido descritas na literatura, o que indiciou novos 

mecanismos de resistência emergentes, com o risco de comprometimento do sucesso 

terapêutico. Infelizmente, as resistências ao P.acnes não foram as únicas verificadas; 

outras batérias comensais potencialmente patogénicas, como o Staphylococcus aureus 

e os estreptococos do grupo A, também apresentaram este tipo de mecanismos. Por 

forma a prevenir este tipo de situações, os antibióticos orais só deverão ser prescritos 

na terapêutica de indução por um período que não ultrapasse os 3-4 meses, uma vez 

que não foram demonstrados benefícios adicionais após este período. No tratamento 

de manutenção, os retinóides tópicos poderão ser associados ao peróxido de benzoílo. 

(49-50) Num estudo realizado em 2011, verificou-se que a aplicação diária do gel de 

adapaleno/ peróxido de benzoílo, resultou na redução da colonização de P. acnes, mas 

também de populações bacterianas resistentes. (58) 

A OMS delineou várias recomendações com o objetivo da redução de resistências 

à antibioterapia e de diminuir as exposições ambientais. (49) O CDC também tem dirigido 

todos os seus esforços na promoção do uso responsável de antibióticos na 

Dermatologia, tendo-se unido em 2014 com a American Society for Acne and Rosacea, 

o que se revelou uma mais valia no combate a esta preocupação. (59) 
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7. Conclusão 

A acne vulgaris afeta milhões de pessoas em todo o mundo e tem um impacto 

negativo sobre o estado psicológico e sobre a qualidade de vida dos doentes. O 

farmacêutico, como profissional de saúde, tem um papel crucial na promoção do uso 

racional dos antibióticos, de garantir a adesão aos regimes terapêuticos e na educação 

do utente quanto à sua doença.  

Embora esta desordem dermatológica não seja de etiologia infeciosa, os antibióticos 

são fundamentais no seu tratamento. De modo a limitar o seu potencial de resistência e 

a preservar a sua eficácia para situações em que o seu uso seja imperioso, a sua 

prescrição deve ser criteriosa. É então imprescindível que os profissionais de saúde 

alertem para a ameaça representada por estas resistências e que se continue a 

investigação nesta área, de forma a descobrir tratamentos mais eficazes, que otimizem 

a terapêutica e que reduzam os riscos associados.  

As pesquisas recentes em Dermatologia têm permitido otimizar as práticas de 

prescrição de antibióticos, bem como desenvolver terapias direcionadas aos 

mecanismos inflamatórios da acne.  
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Anexos 

 

Anexo I- Apresentação do tema “Proteção Solar- Cuidados Fotoprotetores” 
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Anexo II- Folheto referente ao tema “Pele acneica” 
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Anexo III- Folheto referente ao tema “Pediculose” 
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Anexo IV- Trabalho realizado sobre o tema “Infertilidade” 
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1. Introdução 

 

A maioria das pessoas têm incluído no seu plano de vida o desejo de serem pais. 

Num estudo realizado na União Europeia, verificou-se uma “fertility gate” (nº de filhos 

existentes/nº de filhos desejados) de 0,35, tendo sido obtido um valor de 0,28 na 

Alemanha e Áustria e 0,71 na Finlândia. Esta diferença está relacionada com fatores 

pessoais (p.e a ausência de parceiro adequado), dificuldades em conseguir uma 

gravidez, restrições socioeconómicas, ambições educacionais, profissionais ou 

pessoais. (16) 

Quando um casal decide ter um filho e não o consegue naturalmente, as 

dificuldades encontradas podem ter um impacto avassalador. Na mulher, a infertilidade 

pode manifestar-se como a incapacidade de engravidar, de manter uma gravidez ou de 

conseguir manter a gravidez até ao nascimento de um nado vivo.  

Desde do início dos anos 90 que várias organizações têm alertado para a 

importância da prevenção e do tratamento atempado da infertilidade, comparativamente 

a muitos países em desenvolvimento que negligenciam este problema. Tal pode dever-

se à sobrepopulação (p.e Egipto, Turquia, Irão, Vietname), à elevada incidência de HIV 

(associada a um maior risco de mortalidade infantil), à inacessibilidade deste tipo de 

cuidados a toda a população, aos fundos limitados (restringe o número de tratamentos 

cobertos) e à escassez de cuidados de saúde (é fundamental uma estrutura básica de 

cuidados mínimos). Em muitos países em desenvolvimento, as mulheres inférteis são 

maltratadas, abandonadas, ostracizadas e repudiadas pelo marido e pela família.  

 A saúde reprodutiva não se trata apenas da ausência de doença ou das várias 

questões relacionadas com as funções do sistema reprodutivo; é um estado de saúde, 

de bem-estar, tanto a nível físico, como mental e social. (9) (10)  

A infertilidade é considerada pela OMS um problema de saúde pública, e deve 

ser resolvida por fases atingindo ambos os elementos do casal; em cerca de 30% dos 

casos, esta análise facilita a resolução dos problemas.  

A prevenção é crucial e existem várias medidas que podem ser tomadas, como o 

diagnóstico e o tratamento de infeções transmitidas por via sexual; o rastreio do cancro 

do colo do útero; a avaliação de fatores pré-existentes e a identificação de fatores de 

risco. (1)(6)(7) (10) 

Atualmente, em Portugal a Procriação Medicamente Assistida é regulada pela Lei 

n.º 59/2007 de 04 de Setembro.  
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2. Infertilidade 

 

A probabilidade de ocorrência de uma gravidez em 

cada ciclo menstrual, varia normalmente entre os 20 e os 25%. 

Após um ano, aproximadamente 80% dos casais terão obtido 

uma gravidez, podendo esta percentagem subir ao fim de dois 

anos. (1) 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS), definiu a 

infertilidade como a “ausência de gravidez após dois anos de relações sexuais sem 

contraceção” e em 2010 estimou que a nível global 48,5 milhões de casais sofriam deste 

problema.(6) Já Zegers-Hochschild, F. et al. (2009), classificou-a como “uma 

doença do sistema reprodutivo traduzida na incapacidade de obter uma gravidez após 

12 meses ou mais de relações sexuais ativas na ausência de métodos contracetivos”. 

É de salientar que dependendo dos casos (p.e idade materna avançada, presença de 

causas que dificultem/impossibilitem uma gravidez), um ano representa um período 

demasiado longo. (1)(4)(7) 

A acessibilidade dos casais aos cuidados de saúde é garantida pelas 

Administrações Regionais de Saúde, e engloba os cuidados de saúde primários, os 

cuidados hospitalares de 1ª linha (tratamentos médicos e cirúrgicos) e os 

cuidados hospitalares de 2ª linha (centros de fertilidade).  

É crucial que se identifiquem os casais com dificuldades em engravidar, 

disponibilizando toda a informação científica disponível, de modo a compreenderem os 

passos a percorrer na resolução dos problemas, sem negligenciar o acompanhamento 

psicológico, visto que este processo pode ser de um desgaste inimaginável. (1)(6) 

 

2.1. Classificação 

 

A infertilidade pode ser classificada como primária ou secundária; no primeiro caso 

quando não se pode confirmar a existência de uma gravidez prévia; no segundo caso 

quando há registo de uma gravidez no passado, mesmo que a gravidez tenha resultado 

num aborto ou ectópica. (1) (7) 

 

2.2.  Prevalência  

 

A prevalência da infertilidade é difícil de determinar. Estima-se que uma em cada 

quatro mulheres possa ter dificuldades em engravidar ao longo da vida. (1) 
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Em 2010, Boivin, J. et al., apresentou uma prevalência de infertilidade de 3,5% 

a 16,7% nos países industrializados e 6,9% a 9,3% nos países em desenvolvimento. 

Desses casais, apenas 50% procuraram ajuda médica. (2) 

 Em 2010, através de um estudo realizado em Portugal, 

9,8% das mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 69 anos e 8,2% das 

mulheres na faixa etária compreendida entre os 25 e os 44 anos 

tiveram um problema de infertilidade ao longo da vida. (3) 

 

2.3. Fisiopatologia 

 

Para que ocorra uma gravidez, são imprescindíveis 4 

passos: a ovulação, a fecundação do óvulo pelo 

espermatozóide, a passagem do ovo fertilizado pelas trompas 

de Falópio até ao útero e finalmente a sua implantação neste 

último orgão. A infertilidade pode resultar na falha de um ou de vários passos deste 

processo.  

As trompas de Falópio, são revestidas por fímbrias que são responsáveis pela 

captura do óvulo. A fertilização vai ocorrer no terço distal das trompas, e nos primeiros 

três dias, até o ovo atingir o útero, a sua nutrição é realizada aqui. As alterações 

anatómicas das tubas uterinas, especialmente as que agridem o revestimento ciliar, são 

responsáveis pela infertilidade e pelo distúrbio funcional. 

O ciclo reprodutivo da mulher, como o nome indica, é um processo cíclico 

decorrente da secreção de 4 hormonas principais: o estrogénio e a progesterona 

(libertadas pelos ovários), a Hormona Luteinizante (LH) e a Hormona Folículo 

Estimulante (FSH) libertadas pela hipófise, que controlam a síntese da maior parte das 

hormonas produzidas nas gónadas.  

No início de cada ciclo, há a libertação hipofisária de pequenas quantidades de 

FSH e LH, graças ao estímulo de GnRH (Hormona libertadora de gonadotrofinas, 

presente no hipotálamo).  A FSH e LH em conjunto, vão permitir o crescimento e o 

amadurecimento dos folículos ováricos. Com o crescimento dos mesmos, estes vão 

induzir a libertação crescente de estrogénio (concentração máxima ≈ 14ºdia), que 

conduz à proliferação das células do endométrio. 

A concentração elevada de estrogénio suscita o aumento súbito (surto pré-

ovulatório) da FSH e LH que estimula a ovulação (rutura do folículo e libertação do 

óvulo). Após esta fase, os resíduos do folículo formam o corpo lúteo, que graças à 

presença elevada de estrogénio e progesterona vão manter a gestação, até que a 

placenta possa assumir essa função. (14)  
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2.4. Causas de Infertilidade Masculina e Feminina 

 

As causas são multifatoriais e podem não estar estritamente associadas a 

alterações nos sistemas reprodutores. As alterações emocionais como o stress 

(disfunção eréctil, diminuição da líbido e da frequência 

das relações sexuais), depressão, raiva, desvalorização 

pessoal podem potenciar fatores pré-existentes. (1)(6) 

A nível global, 30 a 40% dos casos sugerem uma 

causa masculina (pré-testicular, testicular e pós-

testiculares), 30 a 40% a um problema associado à 

mulher (os fatores tuboperitoneais e as disfunções ovulatórias representam 

sensivelmente 80% dos casos), 15% dos casos podem estar associados à disovulação, 

enquanto em aproximadamente 10% dos casos não é possível estabelecer uma causa. 

(1) 

Na infertilidade feminina, o fator tuboperitoneal (anomalia nas trompas de Falópio) 

representa a causa mais frequente da infertilidade conjugal. Esta não é frequentemente 

associada quando há ausência de história clínica ou de DST, e está comumente 

associada a intervenções cirúrgicas prévias, processos infeciosos e inflamatórios 

intraperitoniais (p.e apendicite), endometriose, obstrução ou alterações anatómicas dos 

orgãos pélvicos. Quanto maior a gravidade da infeção nas trompas, maior o risco de 

infertilidade de causa tubárica, podendo despoletar uma gravidez ectópica. (7) 

Mesmo na presença de ciclos menstruais regulares, a mulher pode não ovular, ou 

caso ovule, os ovócitos serem imaturos ou apresentarem alterações morfológicas e/ou 

genéticas.  Todavia, o fator ovulatório tem na anovolução a melhor explicação para a 

infertilidade, sendo a amenorreia ou a oligomenorreia as principais queixas. Vários 

distúrbios hormonais contribuem para a disfunção ovulatória, como o excesso de 

prolactina, de androgénios (ovário poliquísticos), ou de hormonas tiroideias (doenças da 

tiróide). Nos casos mais graves pode ocorrer insuficiência ovárica prematura, situação 

em que o ovário deixa de produzir folículos (mulheres <35 anos). Nestes casos, a mulher 

deve efetuar um teste genético para o X-frágil. 

Para além do fator tuboperitoneal, do fator ovulatório, da síndrome dos ovários 

poliquísticos, da endometriose, também pode incluir-se nas causas a presença de muco 

cervical incompetente, anomalias do cariótipo, patologia uterina, presença de tumores 

malignos, abortos anteriores, auto-anticorpos e história de gravidez ectópica. As DST 

também apresentam um papel notório na infertilidade, onde a Neisseria gonorrhoeae e 

a Chlamydia trachomatis são os dois organismos responsáveis.  
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Na infertilidade masculina, as causas podem remeter a criptorquidia (situação 

congénita muito frequente em Portugal, caracterizada pela descida incompleta dos 

testículos para o escroto, causando azoospermia secretora), anomalias anatómicas, 

tumores malignos, lesões do escroto, anomalias endócrinas ou cariótipas, ejaculação 

retrógrada/anejaculação, azoospermia obstrutiva (obstrução/ausência congénita dos 

canais genitais excretores (epidídimo, canal deferente)) e azoospermia secretora (o 

testículo não produz espermatozóides ou a produção é insuficiente).(11) (12)(16) 

O espermatozóide apresenta uma série de características variáveis; a 

motilidade (progressão linear rápida, progressão linear lenta, motilidade não 

progressiva, imóvel), o formato adequado (cabeça de formato oval, parte intermediária 

e cauda perfeita são os que apresentam maior probabilidade de fecundar) e a 

capacidade de penetrar no interior do óvulo. (8) Deste modo, podem existir 

espermatozóides, mas estes em contacto com o óvulo não serem capazes de o 

fecundar.  

A infertilidade masculina traduz-se então na incapacidade do espermatozóide 

fecundar o óvulo, e tal pode ser também devido à inexistência de maturação, ou seja, 

não existe um processo denominado por capacitação espermática. Num processo 

normal, o espermatozóide ao “nadar” até às trompas uterinas, e ao entrar em contacto 

com as várias substâncias presentes nas secreções do colo do útero, endométrio e 

trompas uterinas, amadurece, e é capaz de fecundar o óvulo.  Na infertilidade, tal não 

acontece, logo este processo necessita de ser realizado artificialmente. (8) (13) (14) 

 

2.5. Estudo do casal 

 

De forma a estabelecer as causas, os cuidados pré-concecionais têm um papel 

relevante nas mulheres em idade fértil e nos seus parceiros. Assim, a anamnese deve 

ser exaustiva, de modo a obter toda a informação possível para que os riscos sejam 

minimizados ou eliminados. (1) 

São vários os fatores que devem ser tidos em conta, como a idade da mulher 

(redução da qualidade e do número dos folículos disponíveis); idade do homem 

(alterações na morfologia e motilidade dos espermatozóides e declínio da atividade 

sexual em faixas etárias mais elevadas); antecedentes genéticos; história 

reprodutiva (infertilidade prévia, duração da infertilidade atual, 

paternidade/maternidade em relações anteriores); história menstrual (regularidade 

dos ciclos, uma vez que mais de 80% das mulheres que menstruam normalmente, 

ovulam de forma adequada); história sexual (frequência das relações sexuais, uso de 

lubrificantes, queixa de dispareunia (pode estar associada à presença de endometriose 
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ou de doença inflamatória pélvica)); doenças crónicas ou antecedentes anteriores 

de  infeções de transmissão sexual; padrão/ frequência das relações sexuais; 

função eréctil; métodos contracetivos utilizados; uso de lubrificantes (podem 

interferir na sobrevida espermática); multiparceria (aumento do risco de doenças 

inflamatórias pélvicas e maior suscetibilidade a doenças sexualmente transmissíveis); 

consumo de tabaco (redução da quantidade e qualidade dos ovócitos, redução da 

quantidade e mobilidade dos espermatozóides, aumento do risco de aborto e diminuição 

do peso fetal); álcool (estão estabelecidos limites máximos de ingestão de álcool que 

podem variar entre 1 a 2 unidades na mulher e 3 a 4 unidades no homem); 

drogas ilícitas (associadas a uma diminuição da fertilidade); 

utilização de medicamentos; hábitos alimentares; estilos de vida e 

alterações significativas de peso (IMC <19 e >29).  

Para além de todas as situações referidas, a exposição ocupacional também tem 

um papel pertinente na alteração da fertilidade, onde se pode incluir a utilização de 

solventes, agentes químicos (Hg, Cd ou agentes antineoplásicos), exposição a 

radiações, calor, pesticidas, stress, exercício excessivo e de longa duração (perda de 

peso, com aumento de endorfinas que vão modificar o tónus dopaminérgico-

hiperprolactinemia), cansaço físico e psicológico. (1) (7)   

 

2.5.1. Avaliação complementar 

 
É imprescindível que se avalie na mulher a existência de patologias endócrinas, tais 

como hipo/hipertiroidismo; hirsutismo; galactorreia; diabetes; história de tuberculose; 

ciclos menstruais e a sua regularidade; caracteres sexuais secundários (pilosidade, 

desenvolvimento mamário); abortos e cirurgias anteriores; medicamentos utilizados; 

pesquisa serológicas (p.e. sífilis, hepatite B e C, citomegalovírus, HIV I e II, HTLV I e II). 

Na mulher, a avaliação ainda deve incluir a pesquisa de anticorpos para a rubéola, 

toxoplasmose e Doença de Chagas (caso tenha viajado para zonas endémicas). 

Já no Homem, é fundamental a avaliação de doenças crónicas (p.e diabetes, 

hipertensão); desenvolvimento pubertário, caracteres sexuais secundários, história de 

infeção nos testículos, traumatismo do escroto, entre outros. (1)(6) 

Quanto ao uso de medicamentos, são várias as classes que podem afetar a 

capacidade de conceção. Os antidepressivos e os anti-inflamatórios não esteroides 

podem estar associados à anovulação, por inibirem a produção de prostaglandinas; a 

Cimetidina  e  os antidepressivos  podem  aumentar  os  níveis  de  prolactina; os 

bloqueadores dos canais de cálcio podem prejudicar a capacidade dos 

espermatozóides fecundarem o óvulo; os ansiolíticos e os antidepressivos podem 
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diminuir a função eréctil; os esteroides anabolizantes podem diminuir a qualidade do 

esperma; os Imunossupressores podem interferir na capacidade de conceção e os 

fármacos citotóxicos podem induzir falência ovárica. (1)(6)   

 

2.6. Exames complementares  

 

Quando os fatores causais não são explícitos, a realização de exames 

complementares é fundamental (Tabela nº1).  

 

 

A dosagem do FSH (valor referência <10mUI/ml) e do estradiol (valor referência 

<80pg/ml) deve ser realizado entre o 2º e o 5º dia do ciclo. A ultra-sonografia basal deve 

ser realizada entre o 3º e o 5ºdia e avalia o número de folículos antrais em cada ovário 

(valor normal > 5 folículos antrais em cada um). A avaliação da reserva ovárica e a 

determinação dos níveis de FSH e de estradiol permite na maioria dos casos uma 

análise dos fatores ovulatórios. 

A Ultra-sonografia transvaginal (USG) deteta a presença de pólipos e miomas 

submucosos que podem dificultar a implantação embrionária e/ou a evolução da 

gravidez. Este exame deve ser feito na fase folicular inicial, uma vez que esta fase é 

caracterizada pela baixa espessura do endométrio. Este exame também permite detetar 

danos tubáricos, peritoneais e lesões ováricas. O recurso à videolaparascopia aumenta 

a precisão de deteção destas lesões. (1) (12) 

Mulher Homem 
 

 Registo da temperatura basal (avalia 

a ovulação) 

 Espermograma 

 Avaliação da reserva ovárica (> 30 

anos) 

 Espermocultura (despite de 

infeção genital) 

 FSH, LH, estradiol sérico  Estudo Genético 

 Progesterona sérica (20º e o 24ºdia)  Estudo Hormonal 

 Prolactina sérica  Teste Imunológico do sémen 

(anticorpos anti-

espermatozóides) 

 Estudo imunológico  

 Ultra-sonografia transvaginal (USG)  Estudo ecográfico 

 Videolaparoscopia  

 

 Estudo especial dos 

espermatozóides (estudos 

moleculares, cromossómicos, 

genómicos) 

 Histerossalpingografia (HSG)  

Tabela nº1- Exames complementares na mulher e no homem. (1)(12) 
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A Histerossalpingografia (HSG) avalia a permeabilidade útero-tubárica, as 

obstruções proximais e distais das trompas, a salpingite ístmica-nodosa e a 

hidrossalpinge, sendo reservado para exclusão de causa tubárica. (7) 

 No homem, o espermograma para além de avaliar a atividade funcional dos 

testículos e das glândulas seminais, também averigua as condições físicas e químicas 

do sémen e o seu potencial na fertilização do óvulo. A nível macroscópico é avaliada a 

quantidade, o odor, a viscosidade e o pH do sémen. Por outro lado, a nível microscópico 

estabelece-se a concentração, a morfologia e a motilidade dos espermatozóides, a 

presença de bactérias e de glóbulos sanguíneos no sémen. (8) 

 Os resultados obtidos com este exame podem ser anormais quanto ao número 

de espermatozóides (ausência-azoospermia, número reduzido- oligospermia); quanto  

à motilidade (reduzida-astenospermia); quanto à motilidade e ao número 

(oligoastenopermia); quanto ao formato (teratospermia); quanto à percentagem de 

espermatozóides mortos (necrospermia) ou quanto ao número elevado de leucócitos 

na amostra seminal (leucospermia). (8)  

No estudo ecográfico, a ecografia reno-vesical permite o despiste de lesões nos 

rins, ureteres e bexiga; a ecografia pélvica transrectal o despiste de lesões congénitas 

e inflamatórias da próstata, canal deferente, vesículas seminais e canais ejaculadores 

e por fim a ecografia escrotal o despiste de lesões nos testículos, epidídimos, canais 

deferentes e do cordão espermático (varicocelo, hidrocelo). (12) 

 

3. Tratamento 

 

Em Portugal, o Despacho n.º 10910/2009, de 22 de Abril (DR, 2.ª série, n.º 83, 

de 29 de Abril de 2009), aborda a comparticipação dos medicamentos para o tratamento 

da infertilidade, em especial os de procriação medicamente assistida (PMA) (13) 

 

3.1. Fármacos usados na Infertilidade  

 

A) Indutores da ovulação 

 

o Anti-estrogénios- Citrato de Clomifeno (Clomid®), Tamoxifeno (Tamofen®) 

 

Estes fármacos ajudam a estimular a ovulação em mulheres com ovulação 

infrequente ou ausente. Para além disso, pode ser utilizado na síndrome dos ovários 

poliquísticos e na estimulação do desenvolvimento de múltiplos ovos para serem 
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     B      C 

usados na Inseminação Intra-Uterina (IIU). 

Estes fármacos competem com o estrogénio endógeno na ligação aos seus 

recetores, e levam o corpo a pensar que não existem níveis suficientes de estrogénio. 

Deste modo, a hipófise liberta mais FSH e LH para a corrente sanguínea. Os elevados 

níveis de FSH estimulam o ovário a produzir folículos ovarianos, enquanto a LH permite 

que o ovo seja libertado do folículo (ovulação).  

 

 

 

 

 

 

Normalmente, a posologia do clomifeno é de um comprimido por dia durante 

cinco dias consecutivos, começando no 5º dia após o início da menstruação. Caso o 

tratamento seja bem-sucedido, a dose pode ser aumentada, ou então ser adicionado 

outro fármaco para aumentar a probabilidade de ovulação.  

Embora 70-80% das mulheres consigam ovular com este fármaco, o número de 

mulheres que concebem após este tratamento é muito menor (≤ 22% por cada ciclo).(23) 

 

o Gonadotrofinas- FSHr, LHr, Menotropina  

 

Como foi dito anteriormente, a LH e a FSH (conhecidas como gonadotrofinas) 

são as duas hormonas necessárias para que ocorra a ovulação. Estas por serem 

destruídas por enzimas digestivas, devem ser administradas por via intramuscular (IM) 

ou subcutânea (SC). A Menotropina é frequentemente utilizada como uma mistura de 

gonadotrofinas (LH e FSH).  

São vários os medicamentos comerciais disponíveis no mercado, apresentados 

de seguida. (23) 

 Corifolitropina α (Elonva®) 

 Folitropina α (Gonal®, Ovaleap®, Bemfola®) 

 Folitropina β (Puregon®) 

 

A corifolitropina α (Elonva®) apresenta o mesmo perfil farmacodinâmico da FSH 

recombinante, mas com uma duração de ação maior. Graças ao seu poder de iniciar e 

de manter o crescimento folicular múltiplo durante uma semana, uma injeção única 

subcutânea é a dose recomendada. Esta é indicada em conjunto com um antagonista 

da Hormona Libertadora de Gonadotrofinas (GnRH), na estimulação do 

A 

Fig.1- Estrutura química do citrato de clomifeno (A), tamoxifeno (B) e estrogénio (C) 
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desenvolvimento multifolicular (Procriação Medicamente Assistida-PMA).(18) 

Já a folitropina α e a folitropina β são recomendadas em situações de anovulação, 

na síndrome do ovário poliquístico, em mulheres que não respondem ao tratamento com 

o citrato de clomifeno e em situações que se pretenda uma superovulação para a 

submissão a PMA. Estas também são utilizadas concomitantemente com uma 

preparação de LH, quando há insuficiência destas duas hormonas. No homem podem 

ser utilizadas na estimulação da espermatogénese. (19)(21) 

O tratamento com folitropina β é geralmente seguido pela administração da 

gonadotrofina coriónica humana (hCG), de forma a induzir a fase final da maturação 

folicular, levando à obtenção da meiose e rutura do folículo. (21) 

 

 Menotropina (Menopur®) 

 

A menotropina (também denominada de gonadotrofina menopáusica humana ou 

hMG), contém FSH e LH obtidas na urina de mulheres pós-menopáusicas. É usada esta 

amostra, visto que as mulheres nesta fase apresentam uma elevada concentração 

destas hormonas, pelo estado hipogonoadotrófico que apresentam.  

Segundo estudos realizados em utentes submetidos à fertilização in vitro, a hMG 

apresenta uma taxa de conceção superior, comparativamente à FSHr. (17)(23) 

 

 Folitropina α + Lutropina α (Pergoveris®) 

 

Esta associação é indicada em mulheres com insuficiência grave de LH e 

FSH. Estas hormonas são obtidas a partir de células geneticamente modificadas 

do ovário de Hamster Chinês. Após a administração de lutropina α, ocorre o 

aumento da libertação de estrógenio pelos folículos, cujo crescimento é 

estimulado pela FSH. (20) 

 

 Gonadotrofina coriónica (Pregnyl®) 

 

A gonadotrofina coriónica (hCG) possui atividade semelhante à LH. Esta é 

indispensável no crescimento e na maturação dos gâmetas masculinos e femininos e 

também na produção de estrogénio.  

Esta é administrada na fase final da maturação folicular, podendo também ser 

um substituto na fase lútea.  No homem, é administrada de forma a estimular as células 

de Leydig, promovendo a produção de testosterona.  
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Para além do que foi referido no parágrafo anterior, a hCG também apresenta as 

mesmas indicações terapêuticas referidas para a Corifolitropina α, Folitropina α e 

Folitropina β. (22) 

 

 

B) Hormona libertadora de Gonadotrofinas (GnRH)- Acetato de goserrelina 

(Zoladex®)  

 

A libertação de GnRH pelo hipotálamo, estimula a hipófise a libertar LH e FSH. 

Numa primeira fase, pretende-se um “feedback negativo” na hipófise (quando há um 

nível de estradiol que indica uma fase folicular precoce). Uma vez conseguido este 

feedback, inicia-se o processo de superovulação com Gonadotrofina.  

Na fase apropriada de desenvolvimento folicular, a Gonadotrofina é suspensa e 

administra-se hCG para induzir a maturação ovocitária.  (24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Antagonistas da Hormona libertadora de Gonadotrofinas (GnRH)- 

Ganirelix (Orgalutran®) 

 

Este fármaco previne a luteinização prematura induzida pela LH nas mulheres 

submetidas a hiperestimulação ovárica na PMA. O Orgalutran® por ser um antagonista 

Resumo 

Uma mulher que apresente baixos níveis hormonais e que não ovule, pode fazer injeções 

diárias de hMG ou de FSHr durante 12 dias, de forma a estimular o crescimento dos folículos 

ováricos. Quando se verificar a presença de ovos maduros dentro dos folículos ovários 

(ultrassonografia ovárica), pode-se administrar de seguida uma injeção única de hCG ou LHr, 

de modo a ocorrer a libertação do ovo pelo folículo.   

 

Fig.2- Feedback positivo e negativo no ciclo reprodutivo da mulher.(28)   
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GnRH, modulador do eixo hipotálamo-hipófise-ovário, induz uma supressão rápida, 

profunda e reversível das gonadotrofinas endógenas. A duração média deste 

tratamento, é em norma 5 dias. (25) 

 

D) Progesterona (Progeffik®) 

 

Depois da ovulação, a LH e FSH são as responsáveis pela transformação dos 

resíduos do folículo dominante no corpo lúteo. Este corpo continua a crescer algum 

tempo depois da ovulação e produz quantidades abundantes de hormonas, sobretudo 

progesterona, e em menores quantidades, estrogénio. A progesterona é  capaz de 

tornar o endométrio  recetivo às primeiras fases da gravidez, aumentando a temperatura 

basal da mulher.   

O Progeffik®, por via vaginal, é recomendado a mulheres ovarioprivadas com 

deficiência total de progesterona (programa de doação de ovócitos), como suplemento 

na fase lútea ou no caso de ameaças de aborto. A posologia média preconizada, induz 

concentrações plasmáticas fisiológicas e estáveis de progesterona, semelhantes às 

observadas durante a fase lútea de um ciclo menstrual normo-ovulatório.(26) 

 

E) Agonistas Dopaminérgicos- Bromocriptina (Parlodel®) 

 

Algumas mulheres apresentam irregularidades na ovulação, graças aos 

elevados níveis de prolactina (hiperprolactinemia). Esta hormona quando libertada pela 

hipófise, suprime os impulsos de GnRH e impede a libertação de gonadotrofinas pela 

glândula pituitária. 

A Bromocriptina, ao atuar nos recetores dopaminérgicos do hipotálamo e da 

hipófise, inibe a secreção de prolactina, normalizando a ovulação. (23)(14) 

 

F) Inibidores da aromatase- Letrozol (Femara®), Anastrozol (Arimidex®)  

 

Estes fármacos ao inibirem a enzima aromatase, vão inibir a conversão de 

testosterona em estrogénio, diminuindo os níveis circulantes desta hormona e do 

feedback negativo produzido ao nível da hipófise e do hipotálamo. Deste modo, há o 

aumento da secreção de gonadotrofinas e consequentemente uma maior estimulação 

ovárica.  

Em comparação com o citrato de clomifeno, os inibidores da aromatase 

apresentam uma melhor taxa de conceção e uma melhor resposta ovulatória. (23) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_l%C3%BAteo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrog%C3%A9nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Endom%C3%A9trio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura_corporal_basal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura_corporal_basal
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3.2. Técnicas mais comuns de Procriação Medicamente Assistidas (PMA) 

 

Incluem os tratamentos de fertilidade em que os óvulos e/ou espermatozóides são 

manipulados em laboratório. As taxas de sucesso são dependentes de muitos fatores, 

incluindo a idade da mulher e o diagnóstico em causa.  

Segundo os dados obtidos em 2013 pelo Center for Disease Control and Prevention 

(CDC), as taxas de sucesso obtidas pelas PMA foram de 40% em mulheres com menos 

de 35 anos; 32% em mulheres com idades compreendidas entre os 35-37 anos; 21% 

em mulheres com 38-40 anos; 11% em mulheres com 41-42 anos; 5% em mulheres 

com 43-44 anos e 2% em mulheres com idades superiores a 44 anos.  (14) 

 

A) Inseminação Intra-uterina (IIU) 

 

Este tratamento exige que não exista comprometimento do útero nem das trompas 

de Falópio. O sémen é colhido por masturbação, com posterior lavagem e purificação 

dos espermatozóides que são introduzidos na cavidade uterina, até 36h após a indução 

da ovulação. (14)(27) 

 

B) Fertilização in vitro (FIV) 

 

Esta técnica é a mais comum e a mais eficaz, sendo normalmente utilizada quando 

não existe sucesso na IIU. Em primeiro lugar, há a aspiração dos folículos ováricos da 

mulher e a preparação do endométrio para a implantação embrionária, com 

progesterona intravaginal de 8/8h até  

à 12ª semana de gravidez (o endométrio deve ter uma espessura de 12-14 mm). De 

seguida, ocorre a colheita e a preparação dos espermatozóides por IIU ou por 

microinjeção (ICSI) quando a primeira técnica não é possível. Num terceiro passo, são 

colocados os folículos e os espermatozóides numa placa de cultura numa concentração 

de 50.000 por folículo ou por mL. A fecundação e o desenvolvimento embrionário 

ocorrem in vitro numa incubadora. Os embriões quando atingem as dimensões ideais 

(dia 5-6) são transferidos para a cavidade uterina num catéter, com controle ecográfico.  

A transferência de embriões é o passo mais crítico, a seguir à qualidade e ao número 

de embriões transferidos, uma vez que a transferência não corresponde à sua 

implantação. Estes vão permanecer na cavidade uterina até ao 8ºdia e aí é que vão 

ganhar capacidade para penetrarem no endométrio. (14)(27) 
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C) Transferência Intratubárica de zigotos  

 

Esta técnica é semelhante à FIV, pois após a recolha dos oócitos e dos 

espermatozóides, a fertilização ocorre in vitro. Neste caso, ocorre a transferência do 

zigoto que é colocado nas trompas de Falópio. As taxas de sucesso são menores. (14)(27) 

 

D) Transferência Intratubárica de Gâmetas  

 

A fertilização ocorre in vivo, pois há a transferência de óvulos e de espermatozóides 

tratados e selecionados em laboratório, para as trompas de Falópio da mulher. (14)(27) 

 

E) Injeção intracitoplasmática de espermatozóides-Microinjeção (ICSI)  

 

A ICSI é indicada no tratamento da infertilidade masculina (poucos ou nenhuns 

espermatozóides no ejaculado, espermatozóides com baixa mobilidade, baixa 

percentagem de espermatozóides com morfologia normal, entre outras causas). Esta 

técnica consiste em injetar um único espermatozóide dentro do ovócito, ocorrendo assim 

a fecundação. Este fenómeno é observado ao microscópio e os embriões resultantes, 

são implantados no útero através das mesmas técnicas da fertilização in vitro atrás 

descritas. (14)(27) 

 

3. Conclusão 

 

 O conhecimento e a maior disponibilidade de recursos, tem contribuído na 

deteção precoce de problemas associados à infertilidade. A anamnese do casal, o 

exame físico da parceira, os exames da fase folicular inicial associados aos exames 

complementares necessários representam uma proposta eficiente. É de salientar 

também a importância de alguns cuidados pré-concecionais, tais como o rastreio do 

cancro do colo do útero, o diagnóstico e o tratamento de infeções sexualmente 

transmissíveis, situações de risco na gravidez, fatores que podem dificultar uma 

gravidez, bem como a modificação de estilos/comportamentos de vida.  

As escolhas respeitantes à avaliação e ao tratamento são imperiosas, não só pela 

redução de custos, mas pelo fato de se simplificar o quotidiano do casal, evitando uma 

investigação e um tratamento demorado e desgastante. 
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Resumo 

 

Este relatório de atividades, desenvolvido na última semana de estágio 

profissionalizante, pretende detalhar todas as tarefas desenvolvidas durante os dois meses 

de estágio nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Santo António.  

As 8 semanas foram organizados em função dos vários setores, em que a primeira 

semana destinou-se à contextualização destes serviços, através da leitura de 

procedimentos relativos a cada serviço. As semanas seguintes reservaram-se à passagem 

pelos vários setores inerentes aos serviços farmacêuticos: a Distribuição Individual Diária, 

a Distribuição Clássica, a Distribuição em Regime de Ambulatório, a Unidade de Ensaios 

Clínicos, a Unidade de Preparação de Nutrição Parentérica, a Unidade de Preparação de 

Citotóxicos e a Unidade de Preparação de Não Estéreis.  

Neste relatório, inicialmente, podemos encontrar um enquadramento teórico do Centro 

Hospitalar do Porto, da sua organização e gestão, enquanto os capítulos seguintes 

abordam todas as atividades que tivemos oportunidade de desenvolver nos Serviços 

Farmacêuticos.  
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1. Introdução  

 

Os farmacêuticos integram a equipa multidisciplinar hospitalar e têm um papel ativo na 

aquisição e na gestão de medicamentos e produtos farmacêuticos, preparados com o 

máximo rigor e distribuídos a todos os serviços que deles necessitem. Desta forma 

garantem que a procura seja satisfeita com o melhor tratamento ao menor custo possível. 

Neste enquadramento, recorre-se ao uso de similares terapêuticos com a mesma eficácia, 

sem qualquer prejuízo para os utentes.   

Nos Serviços Farmacêuticos (SF), preparam-se preparações galénicas estéreis e não 

estéreis, cumprindo-se com toda a legislação em vigor, de forma a garantir produtos com a 

máxima qualidade, segurança e rigor. Estes profissionais são também responsáveis pela 

validação de cada prescrição, onde realizam para cada uma delas uma revisão das doses, 

das indicações terapêuticas e da posologia, intervindo de forma dinâmica junto de outros 

profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros. No ambulatório hospitalar, têm 

também um contributo de máxima relevância na efetividade do tratamento, por serem a 

última interface com o doente.  

A Farmácia Hospitalar pretende, acima de tudo, um cuidado centrado no doente, onde 

é detida toda a informação necessária no esclarecimento de questões junto dos 

profissionais de saúde e do próprio utente.  

O Centro Hospitalar do Porto, E.P.E (CHP) é um Hospital Central que visa o primor em 

todas as suas atividades, apresentando a vantagem de ser um hospital escola e de 

participar em inúmeros ensaios clínicos, que são uma mais valia para o desenvolvimento 

científico.1 

 

2. Centro Hospitalar do Porto 

 

No Decreto-Lei nº 326/2007, de 28 de Setembro, são abordadas as alterações que se 

verificaram no CHP, resultantes da fusão do Hospital de Santo António, E.P.E, (HSA) com 

o Hospital Maria Pia e a Maternidade Júlio Dinis, tendo em 2011 incluído também o Hospital 

Joaquim Urbano (HJU). Atualmente, o CHP é constituído pelo Centro Materno Infantil do 

Norte (CMIN), o Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães (CGMJM), tendo em 

2016 sido integrado o HJU no HSA. Todas estas instituições acolhem utentes da cidade do 

Porto e de toda a região norte do país.  
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O CHP é um Hospital Geral e Central, com várias especialidades que detêm Serviços 

de Internamento, Hospital Dia, Cirurgias de Ambulatório, Consultas Externas ou Urgências. 

Para além disso, engloba vários projetos de cariz académico e profissional, como os 

estágios pré e pós-graduados, sendo também um Hospital Universitário, pela sua 

associação ao Instituto Abel Salazar da Universidade do Porto.  

O CMIN é uma unidade pública altamente diferenciada nas áreas da Maternidade, 

Pediatria e Obstetrícia, enquanto o HJU é um centro especializado em doenças infeciosas 

e pulmonares. O CMIN em 2015, realizou 3202 nascimentos, 5700 cirurgias e 173 mil 

consultas, com uma taxa de ocupação que rondou os 80%.  

O HSA é uma entidade de referência na prestação de cuidados de saúde diferenciados, 

sendo acreditado desde de 2005 pela Comparative Health Knowledge Systems (CHKS), 

uma entidade dedicada à acreditação de hospitais, assegurando uma prática clínica segura, 

efetiva, equitativa e eficiente.  

Os SF estão certificados pela norma ISO 9001:2008, desde 2010, tendo sido 

recertificados no ano de 2015.2  

 

3. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos  

 

Os SF do HSA são responsáveis por uma diversidade de serviços que abrangem a 

aquisição e a distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos em Dose 

Individual Diária (DID), de forma Tradicional ou em regime de Ambulatório; a produção de 

formas galénicas não estéreis e estéreis; a intervenção em Ensaios Clínicos, mas também 

em ações de Farmacovigilância e de Farmácia clínica.  

A existência de um Serviço de Gestão de Qualidade (SGQ) vai garantir acima de tudo 

a melhoria de todos os serviços disponibilizados, garantindo um serviço eficiente e com 

qualidade, ao menor custo possível. De forma a otimizar os serviços prestados, os SF 

contam com um plano de atividades anuais com o objetivo de acompanhar as necessidades 

existentes.  

 

3.1. Localização Geográfica  

 

O HSA localiza-se na freguesia de Miragaia, no centro da cidade do Porto, mais 

precisamente no Largo do Professor Abel Salazar.  
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O CMIN situa-se nas proximidades dos Jardins do Palácio de Cristal, no Largo da antiga 

Maternidade Júlio Dinis, enquanto o CGMJM na Praça de Pedro Nunes. Todos eles 

apresentam facilidade de acesso, pelos inúmeros serviços de transportes disponíveis.  

 

3.2. Horário de Funcionamento 

 

Os SF disponibilizam os seus serviços, 24 sobre 24 horas, exceto a distribuição em 

regime de Ambulatório que apresenta um horário diário compreendido entre as 9 e as 17h. 

Os doentes que tenham consultas semanais após a hora de fecho e que necessitem de 

terapêutica poderão ser atendidos até às 20h.  

 

3.3. Recursos Humanos  

 

Os recursos humanos são constituídos por Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AOP) e Assistentes Técnicos (AT), contando 

com um total aproximado de 66 elementos, que diariamente dão resposta às necessidades 

hospitalares.   

 

3.4. Sistema Informático 

 

Os SF do HSA, para a realização de todas as atividades diárias, podem contar com um 

Sistema de Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF). Este foi desenvolvido 

tendo em conta as especificidades desta instituição, sendo facilmente adaptável a todas as 

unidades. Este programa possui uma aplicação denominada Circuito do Medicamento 

(CdM) que permite o acesso a todas as prescrições médicas (PM) realizadas.  

O GHAF para além das suas funcionalidades administrativas e financeiras, possibilita 

uma fácil gestão dos stocks clínicos, bem como o acesso a todos os dados relativos ao 

doente. Este sistema é uma mais valia, funcionando como uma interface entre prescritores, 

farmacêuticos e enfermeiros.  

 

4. Comissões de Apoio Técnico 

 

De forma a melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados a nível hospitalar, 

existem diversas comissões, entre as quais a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 
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e a Comissão de Ética para a Saúde (CES). A CFT é um órgão que apresenta diversas 

funções entre elas o apoio técnico à garantia do rigor e segurança na prescrição terapêutica, 

sendo constituída por médicos e farmacêuticos. Esta comissão, entre outras funções, é 

responsável pela realização da Adenda ao Formulário Hospitalar e cede Autorizações 

Excecionais, em casos de life-saving.3 Já a CES trata de todos os problemas éticos 

inerentes ao hospital com atividade assistencial, tendo também um papel considerável ao 

nível da investigação. Está, também, instituída uma Comissão de Controlo e Infeção 

Hospitalar, um Grupo de Prevenção e Tratamento de Feridas, uma Comissão de Dor 

Crónica, uma Comissão de Vírus de Imunodeficiência Humana (VIH) e Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e uma Comissão de Coordenação Oncológica. Esta 

última tem como intuito organizar consultas multidisciplinares, analisar estratégias de 

diagnóstico e terapêutica, aprovar protocolos de atuação diagnóstica e terapêutica dos 

diversos tipos de doença oncológica, e coordenar o registo do cancro ao nível do HSA.4 

 

4.1. Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e Adenda ao Formulário 

Hospitalar 

 

O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) contém os medicamentos 

necessários a uma terapêutica adequada à generalidade das situações hospitalares, sendo 

elaborado por médicos, farmacêuticos e técnicos da Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). De acordo com o Despacho nº 1083/2004 de 1 de 

Dezembro de 2003, os medicamentos selecionados pelo CHP são os mais adequados à 

sua realidade e constituem a adenda. Todavia, no caso de necessidade de aquisição de 

medicamentos extra-formulário ou medicamentos sujeitos a uma Autorização de Utilização 

Especial (AUE), estes têm de ser previamente aceites pela CFT, após a sua devida 

justificação. No caso de AUE, a CFT, após a sua autorização, necessita de proceder ao seu 

pedido junto do INFARMED.5 

 

5. Sistema de Gestão da Qualidade  

 

O SGQ deve ser composto por processos operacionais, de suporte e de gestão, bem 

como de procedimentos orientativos para a execução de uma determinada tarefa. O SGQ 

encontra-se implementado no SF do CHP, tendo em 2010 sido certificado pela Associação 

Portuguesa de Certificação (APCER), passando a vigorar a norma NP EN ISO 9001:2008.6  
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O Conselho de Administração e a Direção dos SF têm o dever de garantir o 

cumprimento de todos os requisitos resultantes desta norma, adotando-a como ferramenta 

de gestão, de modo a que se torne possível satisfazer todas as necessidades dos doentes, 

aumentar a sua satisfação e garantir uma prestação de cuidados de saúde, centrados no 

doente.  

 

6. Armazém de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

 

6.1. Gestão de stocks  

 

A gestão de stocks é suportada pelo GHAF, que assegura a continuidade da dispensa 

de medicamentos/produtos farmacêuticos, evitando roturas de stock, através da existência 

de pontos de encomenda (PE) das quantidades a encomendar. Isto é controlado por um 

sistema de cartões (sistema Kanban), de acordo com o consumo médio de cada um. Os 

Kanbans possuem um sistema de cores, com base na localização do produto 

correspondente, de modo a facilitar o seu armazenamento. 7 (Anexo1)  

Para se efetuar o cálculo do PE, é necessário realizar-se uma análise das prescrições 

ao longo do tempo, devendo-se, também, atender ao facto de que a introdução de novos 

medicamentos poderá conduzir a uma diminuição do consumo de outros. Assim, o PE deve 

ser recalculado periodicamente de modo a garantir níveis de stocks satisfatórios. 

Em relação ao inventário, é importante a correção entre os stocks reais e informáticos, 

de forma a evitar roturas. Estas diferenças poderão estar relacionadas com erros na 

transferência entre armazéns, na receção de produtos, no armazenamento, entre outras.  

Mensalmente efetua-se um controlo dos prazos de validade, verificando-se todos os 

medicamentos/produtos farmacêuticos com um período de caducidade até 3 meses a 

contar da data de revisão, dando-se prioridade ao seu escoamento.8  

 

6.2. Aquisição de Medicamentos/Produtos Farmacêuticos 

 

A aquisição de produtos farmacêuticos ocorre diariamente através da recolha dos 

Kanbans do Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), quando atingido o PE. O Técnico 

Superior de Saúde (TSS) é responsável por inserir informaticamente as respetivas 

quantidades a encomendar na Lista Comum (LC), sendo também introduzidos os pedidos 

do armazém da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) e do CMIN, através de uma lista 
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elaborada pelos responsáveis de cada unidade. Após o pedido, é registado no verso do 

Kanban a data em que este foi realizado. 

O Serviço de Aprovisionamento do CHP é responsável por garantir a “saída” das Notas 

de Encomenda, com base nos pedidos da LC, sendo estas lançadas no próprio dia ou no 

máximo até ao dia seguinte. Os pedidos são realizados consoante um catálogo público de 

aprovisionamento, disponível a nível nacional com os fornecedores de cada um deles.9  

Quando estritamente necessário, os pedidos podem ser efetuados através de 

empréstimos a outras Unidades Hospitalares, sendo posteriormente registados, tanto os 

empréstimos pedidos como os concedidos. No seu transporte estes devem ser 

acompanhados por um documento próprio.10  

 

6.3. Receção, Conferência e Armazenamento  

 

A receção das encomendas é realizada por um TDT (exceto os medicamentos 

experimentais, hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos), sendo realizada a 

conferência quantitativa e qualitativa dos produtos recebidos, a verificação do estado das 

embalagens, do lote e do Prazo de Validade (PV). Após a sua conferência, é enviada a guia 

de remessa/fatura para o Serviço de Aprovisionamento para, posteriormente, ser dada 

entrada no stock informático. Os medicamentos/produtos farmacêuticos rececionados são 

armazenados nos respetivos locais, nas condições adequadas de temperatura e 

humidade.11   

Cada produto é armazenado com o Kanban correspondente, por ordem alfabética de 

Designação Comum Internacional (DCI) e obedecendo ao princípio FEFO “First expired first 

out”, ou seja, os produtos que apresentam um PV mais curto são colocados à frente e à 

direita da prateleira.  

Os medicamentos que apresentam condições especiais de conservação, como os 

termolábeis, devem ser armazenados em primeiro lugar, em câmaras frigoríficas. Os 

produtos inflamáveis, gases medicinais, CTX, estupefacientes e psicotrópicos são 

armazenados numa zona própria, com acesso restrito.  
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7. Sistemas de Distribuição de Medicamentos e de outros Produtos 

Farmacêuticos  

 

Os sistemas de distribuição têm como objetivo assegurar a dispensa de medicação em 

regime de internamento e ambulatório.   

 

7.1. Distribuição Individual Diária  

 

Este tipo de distribuição compreende a disponibilização de medicação em dose 

individualizada. A medicação é preparada diariamente, para as 24 horas seguintes, exceto 

aos fins-de-semana e em vésperas de feriados, que é preparada para as 48 horas 

seguintes. Cada medicamento deve estar devidamente identificado com a DCI, dosagem, 

PV e número de lote. 

Também na DID, o TSS é responsável por avaliar, diariamente, a temperatura dos 

frigoríficos que armazenam a medicação no CHP.  

 

7.1.1. Validação da Prescrição Médica 

 

O TSS, ao rececionar uma PM, deve atender às características do doente e do 

medicamento, quanto à sua DCI, forma farmacêutica, dose, posologia, via de administração 

e duração do tratamento, assumindo o cumprimento do plano terapêutico e a diminuição 

dos erros associados.12,13  

Através do CdM, o TSS facilmente tem acesso ao Resumo das Caraterísticas do 

Medicamento (RCM), onde rapidamente consegue identificar as possíveis interações e 

incompatibilidades medicamentosas. Para além disso, o TSS ainda pode consultar uma 

tabela afixada com as interações mais comuns e de maior relevância.12 

A validação eletrónica é apoiada por um sistema de cores, sendo que as PM a verde já 

se encontram validadas, a laranja são respeitantes a alterações farmacêuticas, e a 

vermelho são as urgentes, necessitando de uma resposta dentro de 30 minutos.12 O campo 

destinado às “Observações da Farmácia”, permite adicionar informações que o 

farmacêutico julgue pertinentes, como alternativas, caso o produto se encontre esgotado, 

diferentes formas farmacêuticas, medicamentos extra formulário, etc.  
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O Portal Interno é um meio de facilitar a comunicação entre o serviço de enfermagem e 

os SF quanto a falhas de medicação, alterações terapêuticas, ao invés do uso do serviço 

telefónico.14 

As PM em papel, normalmente estão associadas a prescrições excecionais que 

necessitam de impresso próprio, como os hemoderivados, o material de penso (Anexo 2) e 

os estupefacientes/psicotrópicos.  

 

7.1.2. Dispensa de Medicamentos/Produtos Farmacêuticos 

 

Após a validação das PM, o TSS emite listagens inerentes a cada serviço, para a sua 

posterior dispensa. Esta pode ser realizada em regime semiautomático, com recurso ao 

Pharmapick® (instalado em 2012 no CHP), ou de forma manual. O TDT insere a medicação 

em cada gaveta, estando esta identificada com o nome e número de cama do doente. As 

gavetas estão inseridas numa mala correspondente a um serviço clínico que, por sua vez, 

está inserida num carro transportado pelo AOP.15  

Neste equipamento encontram-se armazenados os medicamentos de elevado 

consumo/rotatividade (referência A) na DID, sendo realizado o aviamento manual para 

medicamentos de médio e baixo consumo (referência B e C, respetivamente). (Anexo 3)  

O método semiautomático apresenta vantagens pela redução de erros na dispensa e 

do tempo destinado a esta tarefa, enquanto a dispensa manual está associada a uma maior 

incidência de erros, a possíveis desvios de inventário, maior número de roturas e aumento 

do tempo dispendido.11 

 

7.2. Distribuição Clássica ou Tradicional  

 

A reposição de stocks por Distribuição Clássica ou Tradicional é realizada no APF, 

tendo em consideração as quantidades previamente acordadas entre o serviço de 

enfermagem e os SF. As requisições são feitas em papel ou através do GHAF, sendo 

dispensadas e debitadas pelo TDT. 

 

7.2.1. Reposição de níveis de stock 

 

A reposição de níveis de stock pode ser realizada pelo sistema HLS ou “sistema de 

dupla caixa”, através de “stocks nivelados” ou através de Kanbans. 
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O “sistema de dupla caixa” dispõe de duas sucs para o mesmo medicamento, numa 

quantidade pré-estabelecida, sendo que, quando a medicação de uma delas é consumida 

na sua totalidade, esta é reposta pelos SF, ficando o serviço assegurado com a segunda 

suc.  

A reposição por “stocks nivelados” sucede-se no Bloco Operatório, Urgência Geral e 

Cuidados Intensivos, serviços em que a estadia do doente é curta e as patologias são 

variadas. O TDT procede, diariamente, à contagem dos medicamentos consumidos e à 

verificação dos PV, sendo depois realizada a sua dispensa no APF. 16,17 

A reposição da Unidade de Cuidados Intensivos e do Bloco Operatório é feita com 

recurso ao sistema PYXIS, um sistema automatizado, que apresenta uma menor incidência 

de erros relacionados com a dispensa, e um maior controlo de níveis de stock. Este sistema 

automatizado sinaliza os medicamentos que atingiram o seu PE e calcula as quantidades 

necessárias para a sua reposição.  

Ainda, pode ser feita a reposição por Kanban, relativamente a setores dos SF, como a 

DID, a Produção e o Ambulatório. O Kanban é retirado desses setores, pelo AOP, quando 

se atinge o PE, sendo posteriormente colocado no APF. Este processo está sujeito a 

fragilidades, uma vez que a sua colocação/remoção incorreta pode conduzir a roturas de 

stock.  

 

7.3. Distribuição em Regime de Ambulatório 

 

No CHP, a Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) faz a dispensa de medicação 

nos dias úteis, das 9h às 17h, com um total aproximado de 5000 atendimentos por mês. 18 

Esta unidade apresenta três postos de atendimento individualizados, uma sala de espera e 

uma zona de armazém. 

No Serviço de Ambulatório, realiza-se a dispensa de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos 100% comparticipados a doentes com patologias especiais (Anexo 4), como 

a fibrose quística, insuficiência renal, transplantes, esclerose múltipla, hepatites, entre 

outros, que se encontram autorizadas por diplomas legais ou através de deliberações 

específicas autorizadas pelo Conselho de Administração do CHP.19,20 

 

 

 

 



10 
 

7.3.1. Validação e Cedência de Medicamentos/Produtos Farmacêuticos  

 

O TSS, aquando da receção da PM, confirma os dados de identificação do doente, do 

medicamento, da posologia, da via de administração, da data da próxima consulta, da 

assinatura do prescritor e da identificação do diploma legal a que obedece.21  

De modo a facilitar a dispensa, encontra-se neste serviço uma tabela, com sistema de 

cores, indicando o local onde se encontra armazenado cada produto.  

Os medicamentos podem ser disponibilizados até 3 meses quando o seu montante total 

é inferior a 100 euros, ou 300 euros, no caso de residentes fora do distrito do Porto. Em 

montantes superiores são fornecidos somente para 1 mês.22  Apesar disso, o TSS prima 

sempre pelo bom senso, ajustando a medicação dispensada às embalagens disponíveis, e 

ao número de dias de tratamento até à próxima consulta. Quando a medicação não pode 

ser entregue na sua totalidade, é impresso um documento com a indicação da medicação 

pendente. 

No caso de não ser o próprio doente a aviar a prescrição, deve ser preenchido um 

“Termo de Responsabilidade” pelo próprio, a dar consentimento para que outros o façam 

por si.   

Ao longo de todo o processo de dispensa, de modo a garantir uma correta utilização do 

medicamento, para além do aconselhamento farmacêutico cedido, também procede à 

entrega de folhetos com informação técnica.  

O TSS deve garantir a rastreabilidade de alguns medicamentos que apresentam maior 

impacto, tanto a nível económico como no doente, nomeadamente os fármacos CTX, 

antiretrovíricos, antivíricos, biológicos, entre outros. Em relação à Talidomida, devido aos 

seus nefastos efeitos adversos, esta deve ser acompanhada de um documento que autoriza 

a sua dispensa. No caso de existir possibilidade da doente engravidar, o fármaco só é 

dispensado para 28 dias, ao invés de 84.  

Na UFA também são preparados os pedidos de Infliximab referentes ao Hospital de Dia 

de Gastroenterologia, destinados às consultas do dia seguinte. 

Mensalmente é impressa uma listagem dos produtos cuja validade termina nos 

próximos 3 meses, devendo estes ser sinalizados para que sejam escoados o mais rápido 

possível. Tivemos oportunidade de realizar esta tarefa extremamente útil, na medida em 

que permite diminuir as perdas monetárias por parte do hospital.  
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7.4. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

 

7.4.1. Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

Estes fármacos estão sujeitos a legislação própria, sendo o seu circuito controlado. É 

da responsabilidade do TSS preparar, armazenar e dispensar todos estes medicamentos, 

mediante a apresentação do Anexo X, regulamentado em Decreto-Lei, devendo este ser 

assinado por todos os intervenientes no processo e arquivado nos SF.    

O TSS deve avaliar a PM e averiguar os parâmetros relativos à DCI, à forma 

farmacêutica, à dosagem, à via de administração e à posologia. Esta também deve estar 

assinada pelo médico, com a identificação do serviço a que se destina. De seguida, o TSS 

procede ao débito informático no GHAF e à emissão das respetivas guias, preparando a 

medicação no cofre, em caixas seladas e identificadas com o respetivo serviço. 

Posteriormente, o TSS deve assegurar que o enfermeiro que os receciona assina e data o 

impresso.  

 

7.4.2. Hemoderivados 

 

Os hemoderivados tratam-se de medicamentos produzidos pelo fracionamento do 

plasma humano, sendo a sua dispensa feita mediante a apresentação do impresso próprio 

– Modelo nº 1804 da INCM, de modo a assegurar a rastreabilidade dos lotes administrados 

a cada doente. 

Aquando da sua dispensa, é registado o hemoderivado dispensado, a sua quantidade, 

o número de lote e o número de registo no INFARMED (CAUL). Estes são fornecidos para 

24h. 

 

7.4.3. Anti-infeciosos  

 

Os fármacos anti-infeciosos são usados no tratamento e na profilaxia de infeções, 

incluindo os antibacterianos, antifúngicos, antivíricos e antiparasitários. A prescrição destes 

fármacos é validada pelo TSS para 7 dias, devendo existir uma justificação médica 

associada.  
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7.4.4. Material de Penso 

 

A escolha do material de penso deve ter em consideração o tipo e as caraterísticas da 

ferida a tratar (local, tamanho, presença de infeção, exsudado, necrose e odor), sendo a 

prescrição feita para um total máximo de 8 dias.  

Existe uma tabela afixada na DID com o material de penso disponível nos SF, de acordo 

com as particularidades do penso e da ferida. (Anexo 5) 

 

8. Farmacotecnia  

 

A farmacotecnia é o setor responsável pela preparação de formulações 

medicamentosas, tendo como base as monografias descritas no Formulário Galénico 

Português, Farmacopeias, outras fontes bibliográficas credíveis, ou com base numa PM. 

As preparações realizadas no CHP englobam formas farmacêuticas estéreis 

(medicamentos CTX, soluções para nutrição parentérica, injetáveis e colírios fortificados), 

formas farmacêuticas não estéreis (soluções e suspensões orais, papéis medicamentosos, 

cremes e pomadas), mas também o reembalamento e fracionamento de medicamentos.  

É da responsabilidade do farmacêutico monitorizar, validar todo o processo de 

produção, elaborar ordens de preparação (OP) e os respetivos rótulos. Todas as 

preparações são feitas de acordo com as Boas Práticas de Fabrico de Medicamentos de 

Uso Humano, de acordo com a Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho.23 

A Unidade de Farmacotecnia do CHP tem sofrido algumas alterações, nomeadamente 

em termos físicos e de equipamento, sendo que algumas das preparações que 

necessitavam de ser encomendadas a farmácias do exterior passaram a ser preparadas na 

Unidade de Farmacotecnia, resultando numa redução de custos para o hospital. 

 

8.1. Fracionamento e Reembalamento  

 

O fracionamento e o reembalamento de medicamentos possibilita a obtenção de doses 

medicamentosas que não se encontram disponíveis no mercado, sem que haja prejuízo 

das propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação.24 Estes são 

identificados individualmente, com DCI, dosagem, lote e PV. 

Para facilitar este processo, o CHP dispõe de um aparelho automatizado de 

reembalamento, que também procede à identificação dos mesmos. 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_II/portaria_594-2004.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_II/portaria_594-2004.pdf
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8.2. Produção de Medicamentos Não Estéreis 

 

As formulações não estéreis apresentam um papel fundamental, permitindo a 

personalização da terapêutica, ajustada ao perfil fisiopatológico de cada doente. 

No HSA são preparadas diariamente formulações líquidas (suspensões, soluções), 

semissólidas (cremes, pomadas) e sólidas (papéis medicamentosos). Para a sua 

realização, o operador deve equipar-se adequadamente (bata, luvas, máscara e touca), de 

modo a evitar possíveis contaminações. 

O farmacêutico responsável por este setor, após receber o pedido de produção, por 

Kanban ou pelo GHAF, emite a respetiva OP, na qual constam todas as informações 

referentes ao manipulado, como as características da preparação (substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem), o número de lote atribuído, o material necessário, a composição 

quantitativa e qualitativa das matérias-primas utilizadas (devendo-se preencher o respetivo 

lote e origem), os procedimentos, os ensaios de controlo de qualidade, que permitem 

verificar a conformidade da preparação, e a identificação do TDT/TSS responsáveis. 25 

(Anexo 6)  

Após a preparação do manipulado, o produto final deve ser rotulado, contendo o 

respetivo nome do manipulado, o nome do doente, a quantidade preparada, o PV, o número 

de lote e as condições especiais de conservação. (Anexo 7) Para todas as preparações 

realizadas é necessário fazer um mapa de consumo, registando os movimentos internos.  

Durante o estágio tivemos a oportunidade de preparar diversos manipulados, onde se 

incluem os papéis medicamentosos (ex.Sildenafil 10mg, Retinol 5000 UI, Dieta Modular 

Glicídica 1g e 0,5g), as soluções orais (ex. Sacarose 24%), as suspensões orais (ex. 

Diazepam 0,4mg/ml, Fenobarbital 10mg/ml) e loções (ex. loção de alfazema). 

 

8.3. Produção de Medicamentos Estéreis  

 

Nesta unidade são produzidos todos os medicamentos estéreis, com a exceção dos 

medicamentos CTX, que são preparados numa unidade própria.  

No HSA são preparadas essencialmente soluções para nutrição parentérica, 

preparadas de raiz ou aditivadas, injetáveis (ex. Morfina) e colírios. O número de 

preparações tem-se mantido mais ou menos estável, porém a quantidade de preparações 

intravítreas para o Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório (CICA) tem aumentado 
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consideravelmente. Através do fracionamento destes medicamentos o CHP tem 

beneficiado de uma redução efetiva de custos. 

No HSA, a unidade de preparação de estéreis apresenta quatro zonas distintas, de 

acordo com o grau de contaminação: uma zona negra, onde o manipulador deve estar 

equipado com fato de bloco (túnica e calças) e socos de borracha, devendo retirar todas as 

jóias e adereços; a primeira zona cinzenta, onde se procede à lavagem assética das mãos 

e à colocação de protetores de calçado, touca, máscara e bata cirúrgica; a segunda zona 

cinzenta, onde se colocam as luvas cirúrgicas; e a zona branca, onde, para além de se 

manipular, existe um stock de material clínico e um carro móvel com as matérias-primas 

necessárias para a execução das preparações de cada dia. A manipulação é realizada na 

câmara de fluxo laminar vertical (CFLv) que garante a devida proteção do produto e do 

manipulador. De modo a minimizar a contaminação microbiológica, esta sala deve 

apresentar um sistema de ventilação que garanta uma pressão positiva na área de 

operação, em relação às zonas circundantes.26  

 

8.3.1. Nutrição Parentérica 

 

No CHP preparam-se bolsas com os nutrientes necessários para 24h, sendo estas 

elaboradas com o auxílio de um TSS e de um TDT.   

É da responsabilidade do farmacêutico rececionar e validar a PM, devendo verificar os 

dados de identificação e de localização do doente, a composição qualitativa e quantitativa 

da solução I (glucose, aminoácidos, oligoelementos e vitaminas hidrossolúveis, dose/Kg/dia 

e volume prescrito) e da solução II (lípidos e vitaminas lipossolúveis, dose/Kg/dia e volume 

prescrito).27 Após a sua validação, procede-se à emissão dos rótulos e das OP. (Anexo 8)  

Para a preparação da solução I, o HSA dispõe de uma bomba de enchimento 

automático, com ligações de vários conetores ao soro. Para tal, utiliza-se um sistema de 

semáforo em que a glucose 5% diz respeito ao conetor verde, a glucose 10% ao conetor 

amarelo, a glucose 30% ao conetor vermelho, e os aminoácidos ao conetor azul.28 (Anexo 

9) 

Finalizada e rotulada a preparação, procede-se ao controlo gravimétrico, devendo o 

peso da bolsa situar-se dentro dos limites estabelecidos (± 5%), sendo posteriormente 

embaladas em alumínio, com o intuito de garantir a sua proteção da luz. 

Nesta unidade é efetuado um controlo microbiológico, analisando-se a primeira bolsa 

parentérica de cada sessão de trabalho e a última do dia.29  
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8.3.2. Citotóxicos  

 

A UFO localiza-se nas proximidades dos SF, no interior do edifício Dr. Luís de Carvalho, 

junto ao Hospital de Dia de Oncologia, de Hematologia e Polivalente, de forma a satisfazer 

as suas necessidades, minimizando os erros associados ao circuito do medicamento e à 

sua exposição ocupacional, pessoal e ambiental.30  

As preparações produzidas nesta unidade podem ser administradas em bólus 

(administração intravenosa rápida de fármacos, através de seringa), bomba infusora 

(perfusão intravenosa contínua regulada por um ritmo e tempo de perfusão predefinidos) 

ou através de sacos de perfusão (soluções diluídas em soro fisiológico ou glicosilado, 

perfundidos a um ritmo e tempo predefinidos). Para além disso, são também dispensadas 

imunoglobulinas e fármacos adjuvantes da terapêutica, como os antieméticos, não sujeitos 

a uma manipulação prévia.  

 

8.3.2.1. Enquadramento teórico e Instalações 

 

A UFO desdobra-se em três espaços funcionais, designadamente, sala negra, sala 

cinzenta e sala branca. Na sala negra encontram-se armazenados os CTX, fármacos 

adjuvantes, soros, bombas, entre outros, em armários, e em frigoríficos, organizados de 

forma alfabética. Além disso, também se encontram dois postos informáticos, onde os TSS 

procedem à validação das prescrições médicas, elaboração dos rótulos e emissão das OP. 

A sala cinzenta surge como o local onde se adotam procedimentos de segurança, como a 

lavagem assética das mãos, e o uso de todo o vestuário necessário, de modo a proteger o 

manipulador, bem como garantir a assepsia de toda a preparação. Na sala branca ocorre 

a manipulação das preparações. 31,32 

A sua produção rege-se pelas Boas Práticas de Fabrico, tendo em consideração o 

elevado risco mutagénico, carcinogénico e teratogénico da maioria destas preparações.  

A sala branca está conforme a ISO 14644-1, que abrange a classificação de limpeza do 

ar nas salas limpas e em ambientes controlados. Para além disso, a existência de fluxo de 

ar adequado, de filtros HEPA e de diferentes pressões, vai garantir uma proteção do 

ambiente, da preparação e do manipulador.33 A pressão no interior da sala deve ser 

negativa, de modo a evitar a contaminação do exterior.34  
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8.3.2.2. Validação das Prescrições Médicas 

 

Diariamente o farmacêutico gera uma lista de doentes de acordo com as informações 

obtidas no GHAF, confrontadas com o agendamento disponibilizado no Sistema de Apoio 

Médico (SAM). Nesse momento, o TSS procede à validação detalhada das PM, com a 

confirmação do fármaco, da dose, da forma farmacêutica, do ritmo e tempo de perfusão, e 

da superfície corporal do doente.  

 A validação pode também ser feita a partir de PM manuais, obtidas a partir do impresso 

verde relativo ao regime de internamento, ou do impresso rosa relativo ao regime de 

Hospital de Dia. (Anexo 10) Estas, como são manuais, devem ser equiparadas com a 

aplicação SCClínico, onde o TSS obtém informação quanto à situação do doente. O TSS 

aguarda a atribuição de “luz verde” pelo enfermeiro, após a realização de análises clínicas 

concordantes com a realização de quimioterapia.  

Os protocolos clínicos internos de quimioterapia efetuados no CHP são fundamentados 

em esquemas reconhecidos internacionalmente. 30 

 

8.3.2.3. Ordem de Preparação e Rotulagem 

 

Após fazer o débito dos fármacos no respetivo Centro de Custo, o TSS elabora e emite 

as OP e os respetivos rótulos. (Anexo 11) Estes apresentam o modo de reconstituição do 

fármaco, o ritmo e o tempo de perfusão, o tempo de estabilidade e a necessidade de 

proteção da luz. A dose prescrita para cada CTX é adaptada de acordo com superfície 

corporal, peso ou AUC (area under the curve) de cada doente. Em certos casos, fruto de 

um comprometimento da função renal ou hepática, mielossupressão ou toxicidade, a dose 

pode ser ajustada ao doente. Tanto a OP como os rótulos são sujeitos a uma dupla 

verificação, garantindo uma maior eficácia e segurança deste processo. 

Seguidamente, são enviadas, aos TDTs, as OP, os rótulos, os fármacos e todo o 

material necessário à sua preparação.35  

 

8.3.2.4. Manipulação de Citotóxicos 

 

A execução da preparação efetua-se na CFLv de biossegurança classe II, no interior da 

sala branca, por um TDT, com apoio de um segundo TDT, que faz a dupla verificação de 

todo o procedimento, funcionando como um sistema adequado de gestão de risco 
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associado ao erro. Existem algumas particularidades aquando da manipulação, como a 

utilização de 1 mini chemo-spike com filtro de ventilação de 0,2µm para aerossóis tóxicos 

e de 5µm para partículas. Estes spikes são utilizados, por exemplo, para os pós, com o 

intuito de evitar que se transfiram partículas em suspensão. No caso dos taxóis, utiliza-se 

um conetor com um filtro, devido ao risco de se formar cristais de precipitação.34 

Após a preparação ocorre a rotulagem e o embalamento final, sendo todos os produtos 

identificados com o símbolo «BIOHARZARD». Aquando da receção através do transfer, 

verifica-se se a medicação está bem clampada, protegida da luz (caso necessário) e com 

o volume correto, sendo posteriormente colocada em caixas destinadas aos cadeirões ou 

às camas.  

Devido às características nocivas destes fármacos, a UFO, está obrigatoriamente 

equipada com um «kit de derramamento» onde se encontra o material necessário para 

eventuais acidentes.36 

 

8.3.2.5. Gestão de Devoluções  

 

Para se reutilizar os produtos devolvidos deve-se ter em conta a estabilidade física, 

química e microbiológica das preparações, as condições de armazenamento e a sua 

viabilidade de reaproveitamento. O motivo da devolução deve ficar anotado no registo de 

devoluções de CTX.   

As preparações que não possam ser reutilizadas devem ser acondicionadas num saco 

selado, e eliminadas de acordo com as normas para eliminação de resíduos CTX. 37 

 

9. Ensaios Clínicos 

 

Desde de 2004, que os SF são equipados de todos os meios técnicos necessários para 

a condução de Ensaios Clínicos (EC).  

A Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, alterada pela Lei n.º 73/2015 de 27 de julho, regula a 

investigação clínica, definindo os ensaios clínicos como "qualquer investigação conduzida 

no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os 

outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar 

os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a 

absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos 

experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia". 38  
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Numa primeira fase, existe uma visita de pré-estudo com o intuito de avaliar o centro 

onde decorrerá o EC, tendo este de apresentar determinadas características, como a 

população exigida, a equipa, os equipamentos e todas as infraestruturas necessárias. São 

vários os intervenientes neste processo, no qual está incluído um promotor (responsável 

pela conceção/gestão/financiamento), um investigador (médico com habilitações científicas 

e com experiência profissional), um monitor (elo de ligação entre o promotor e o 

investigador, sendo responsável pela supervisão do EC), um participante (recetor do 

medicamento experimental/controlo) e um farmacêutico responsável pelo EC. Este último, 

é responsável por todo o circuito do medicamento experimental, desde a sua 

receção/conferência/armazenamento, até à sua dispensa, disponibilizando toda a 

informação que seja necessária para a sua correta utilização.   

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e o INFARMED são os 

responsáveis pela aprovação do EC, após este ter sido autorizado pela Comissão de Ética 

de Investigação Clínica (CEIC) e pela Comissão de Ética do Hospital. Quando a Instituição 

aprova um novo estudo, esta informação é enviada à Unidade de Ensaios Clínicos (UEC), 

onde posteriormente é agendada uma reunião com toda a equipa para a apresentação do 

protocolo. Todos os EC aprovados são registados numa base de dados, de modo a saber-

se o ponto de situação de cada um deles.  

No HSA, são vários os ensaios clínicos a decorrer; encontrando-se referenciados no 

Anexo 12 alguns dos quais tivemos o privilégio de contatar. 

 

9.1. Receção, Conferência e Armazenamento  

 

Aquando da receção de um EC, é fundamental que se verifique em primeiro lugar se o 

produto se destina à UEC. Posteriormente procede-se à receção propriamente dita, com a 

verificação da integridade e da rotulagem de cada embalagem, do número de unidades 

recebidas, da forma farmacêutica, do PV e do lote, comparativamente ao documento 

recebido do EC em questão. Este vem também, obrigatoriamente acompanhado de um 

certificado de análise.   

Quando os EC necessitem de uma conservação compreendida entre os 2-8ºC são 

acompanhados por um dispositivo de temperatura. Caso ocorra algum desvio, esta 

medicação é colocada em quarentena, com uma etiqueta amarela identificativa, 

aguardando-se a resposta do promotor quanto a esse desvio. Após a sua receção e 



19 
 

conferência, os EC são armazenados de forma crescente quanto ao número de tratamento, 

de forma a facilitar a dispensa.  

De forma a garantir a correta conservação dos medicamentos experimentais, existe um 

aparelho específico (dataloger) que procede a um registo de 5 em 5 minutos da humidade 

e da temperatura, enquanto no frigorífico é feito através de uma sonda. Os dados obtidos 

por ambos os aparelhos, são periodicamente descarregados e posteriormente arquivados 

numa pasta própria. Caso se verifiquem situações anómalas nestes parâmetros, este 

registo é realizado manualmente e de forma diária, para que as alterações sejam 

observadas atempadamente.  

Após esta conferência, o farmacêutico deverá acusar a receção da medicação na 

plataforma própria para cada estudo e arquivar os “Drug shipment receipt”,  em conjunto 

com os certificados de análise.   

 

9.2. Prescrição e Dispensa  

  

Após a chegada da prescrição realizada pelo investigador, a UEC procede à sua 

dispensa. Para cada EC, existe um documento próprio com várias informações, que 

incluem o ensaio em questão, o nome do investigador e do doente e o medicamento ou o 

número de tratamento a ser cedido. Existe também uma área específica para o registo da 

dispensa, com os respetivos medicamentos de estudo e os adjuvantes associados.  

A dispensa pode ser feita diretamente ao doente, ao investigador, ao coordenador de 

estudo, bem como também à unidade de internamento do doente, ficando esta informação 

estabelecida desde do início do estudo.  

Os ensaios clínicos deverão estar sempre atualizados, e todas as informações 

pertinentes, como a dosagem, forma farmacêutica, número de lote, PV, quantidades 

recebidas, dispensadas, devolvidas ou desperdiçadas deverão ser registadas, para que o 

seu controlo seja possível.  

 

9.3. Devolução e Destruição 

 

Os medicamentos experimentais poderão ser devolvidos ou destruídos (decidido no 

início do estudo), quando se verifiquem embalagens vazias, devolvidas, caducadas, ou que 

remanesçam no final do estudo. No caso de serem devolvidos ao promotor, estes são 
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contabilizados e registados. Quando se destinam à destruição, após a sua contabilização, 

são reencaminhados para a incineração.   

 

10. Outras Tarefas Realizadas  

Ao longo deste estágio tivemos a possibilidade de realizar devoluções à UFA, bem como 

de participar numa campanha de recolha de medicação destinada a Organizações não 

Governamentais (ONG).  

Na primeira situação, sempre que o utente suspenda o seu regime terapêutico, deve 

devolver os seus medicamentos, desde que estejam em condições de conservação 

adequadas. Este foi um trabalho realizado por nós, que consistiu na eliminação de 

embalagens danificadas, correção da quantidade de medicamentos nas embalagens, e 

eliminação de apresentações multidose abertas, ou fora do PV. Finalmente, fizemos a 

separação dos produtos consoante o centro de custo, através do GHAF. 39 (Anexo 13) 

Os SF desenvolveram uma iniciativa em conjunto com ONG de forma a disponibilizar 

medicamentos a grupos carenciados. Para este efeito, efetuou-se uma campanha de 

recolha, contando com o apoio dos utentes do HSA, para medicamentos que já não utilizam. 

Numa primeira etapa, verificamos a integridade de todos os medicamentos disponibilizados, 

separando os caducados dos que ainda se encontram dentro do PV. De seguida, 

separamos em função dos grupos terapêuticos, sendo registadas as suas quantidades, 

num documento próprio para esse efeito. (Anexo 14) 

 

11. Considerações Finais 

 

 Este estágio contribuiu profundamente para a nossa formação enquanto estagiárias de 

Ciências Farmacêuticas, pelos amplos conhecimentos adquiridos na área hospitalar. Este 

estágio foi abraçado, por cada uma de nós, com a humildade, entusiasmo e vontade de 

aprendizagem que faz parte de cada uma de nós, e foi com grande agrado que afirmamos 

ter tido todas as condições por parte do hospital para que tal se proporcionasse. 

Desta forma, o balanço desta experiência não poderia ser mais positivo, tendo-nos dado 

o privilégio de contatar com uma panóplia de atividades integrantes da realidade 

profissional dos farmacêuticos que operam no hospital HSA. De realçar a disponibilidade 

de todos os profissionais intervenientes neste processo que, com a sua vasta experiência 

prática, nos puderam orientar e fornecer os mais concisos conhecimentos, de modo a 

proporcionar-nos a melhor aprendizagem possível. 
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13. Anexos  

Anexo 1 – Kanban azul (correspondente a localização no frigorífico), Kanban vermelho 

(correspondente a localização no APF) e Kanban a laranja (correspondente a armazenado 

na prateleira dos colírios).   

 

 
Anexo 2 – Prescrição de material de penso do CHP. 
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Anexo 3 – Pharmapick® existente na secção da DID do CHP. 
 

 
 

Anexo 4 – Prescrição médica manual dispensada na Farmácia de Ambulatório.  
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Anexo 5 –Material de penso disponível no CHP. 

 

 
 

Anexo 6 - Ordem de preparação (esquerda) e rótulo (direita) de preparações não estéreis. 
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Anexo 7 – Preparações Parentéricas rotuladas e acondicionadas. 

 

 

Anexo 8 - Ordem de Preparação de uma bolsa de Nutrição Parentérica. 
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Anexo 9 – Bomba de enchimento automática e respetivos conetores 

 

 
Anexo 10 – Prescrições Médicas em suporte manual (impresso verde e rosa). 
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Anexo 11 – Ordem de preparação (em cima) e rótulo (em baixo) de CTX no CHP.  
 

 

 
 

 
 



31 
 

                                                                                                                                                                                 
Anexo 12 – Ensaios Clínicos observados no CHP. 
 

Ensaio clínico Indicações Terapêuticas 

Optimise(secucinumab) Otimização do tratamento de manutenção 

de pele limpa a longo prazo em doentes com 

psoríase em placas crónicas, moderada a 

grave. 

Ultragenyx- (UX003-beta-

glucuronidase humana 

recombinante-rhGUS) 

Mucopolissacaridose tipo 7 (deficiência 

lipossómica de β-Glucuronidase) 

Base (Belimumab) Anticorpo monoclonal recombinante –IgG1λ 

- para a redução da atividade dos linfócitos 

B em doentes com Lúpus Eritematoso 

Sistemático.  

Neptune (Tremelimumab 

e Druvamumab) 

Aumento da resposta dos linfócitos T 

(Aumento de IL-2 e INF-α) e aumento da 

morte celular programada (inibe PD-L1)  

Ocrelizumab Anticorpo monoclonal que se liga a CD20 e 

depleta os linfócitos B em doentes com 

Esclerose Múltipla Primária Progressiva.  

Protec (DMF- Fumarato 

de dimetilo) 

Estabilização, translocação nuclear e 

transcrição de Nrf2 (fator que protege 

neurónios contra stress oxidativo, 

metabólico e inflamatório) em doentes com 

Esclerose Múltipla na fase de Surto-

remissão.  

BAY 59 -7939/17454 

(Rivaroxaban) 

Anticoagulante capaz de prevenir eventos 

cardiovasculares, na Doença Arterial 

Periférica, sem os efeitos secundários dos já 

existentes (varfarina). 

GO294336 

(Atezolizumab) 

IgG1 monoclonal contra PD-L1, aumentando 

o tempo de vida dos linfócitos T no Cancro 

de Pulmão de Células Escamosas (não 

pequenas) 
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Anexo 13 - Documento de Devolução de Eritropoietina ao Ambulatório. 
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Anexo 14 – Campanha de Recolha de Medicamentos na Farmácia de Ambulatório do 

CHP. 
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